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 :ديهمت - ١

 20«راصبألا كلاسم» باتكل سابع ناسحإ روتكدلا ةعجارم لالخ

 نأ هرظن تفل « يرمعلا هللا لضف نب ىحي نب دمحأ نيدلا باهش خرؤملل

 . اهيلإ بسن يتلا ةعومجملا نع فلتخي ايفوص ايآ ةخسل نم 209277 دلجملا

 هنمضتي ال كلذو « هرشنو هقيقحت ةرورض نعو دلجملا اذه ةيمهأ نع ينثدحف

 يف ةيمالسالا ةلودلل يراضحلاو يسايسلا خيراتلا يف ةماه تامولعم نم

 ديدحتل مث هبحاصو طوطخملا ىلإ فرعتلا ةلواحملو , لوألا يكولمملا رصعلا

 .هيلإ يمتني يذلا رصعلا

 راصبألا كلاسم نم ًاءزج سيل طوطخملا  ؟

 باتكب هتنراقمب ىلوألا ةوطخلا يف تمقف ؛ طوطخملا ةسارد ىلع تفكعو

 هللا لصف نبا باهشلا يتخسن تادلجم نع فلتخي هنأ تدجوف «كلاسملاو

 -17177) ثحبلا عوضوم دلجملا اهنمضت يتلا ثداوحلاف ؛ ًايساسأ ًافالخخا

وكذملا نيتخسنلا نم لك يف لتحت ال انيب ةقرو 1817“ يف عقت (/
 ىوس نيتر

 نع ناتذوخأم «كلاسملا» طوطخم نم ناتيسمش ناتروص توريبب ةيكريمألا ةعماجلا ةبتكم يف )١(

 نيتعطقو «سيراب طوطخم نم عطق ثالث ىلإ ةفاضإ ,ثلاثلا دمحأ ةبتكمو ايفوص ايآ يتخسن

 .دروفسكأ طوطخم نم

 . ةقرو 147 يف عقيو مالاث4 8/77 نيب ام ثداوحلا نمضتي يخيرات دلجم وهو (؟)



 : يلاتلا لودجلا هرهظي ام اذهو ء 2؟0طقف تاحفص

 0000 تاحفصلا ماقرأ
 تاحفصلا ددع ثداوح تنئمضت يتلا“ كلاسملا طوطغخ

 ايفوص -ايأ ةخسن
 1و ول ”0 مقر دلجملا .٠ ظالم 20205

 ثلاثلا دمحأ ةخسن '
 العمه اولا 1

 مقر دلجملا 1١
 ل

 هنأ يل نيبتف , طوطخملل يلخاد دقن ءارجإب تلثمتفإ|ةيناثلا ةوطخلا امأ

 ناكمإ « نيقيلاو ةقثلا |نم ريثكب « دعبتسأ ينتلعج ةريثك تاراشإ ىلع ىوتحا

 : لاثملا ليبس ىلع تاراشإلا كلت نمو ء «كلاسملا» باتك ىلإ هباستنا

 مهتاكرحت ركذي هارن « هللا لضف لآ رابخأل خرؤملا دصر لاجم يف )١(-

 نم هللا لضف نب نيدلا يبحع يضاقلا لصو» : الثم لوقيف ء قيلعت يأ نود

 هنأب (كلاسملا بحاص) دمحأ باهشلا تعني مث . ؟9«هتبحص هدالؤأو قشمد

 ك1 جازملا داح لجر »

 نأ ىلإ خرؤملا ريشي « ةيناطلسلا كيلامملا دحأ رابخأل هداريإ دنع )1١(-

 . طوطخملا نع يفني امم 2768 ةنس يف سدقلاب ًاقحال يفوت دق كولمملا اذه
 باهشلا نأل كلذ . « كلاسملا ٠ نم ًاءزبج نوكي نأ . لدجلا لبقت ال ةروصب

 .( ال4 ت) خيراتلا اذه لبق يفوت دق دمحأ

 . تايطعملا ضعب يف رهاظ فالتا عم (1)

 . (رهظو هجو) نيتحفص نم ةفلؤم ةقرولا نأ رابتعاب (1)

 .ظ ه :طوطخملا (")

 .و5 :هسفن ردصملا (1)

 وال44 :ًاضيأ ه)



 حبصيف .« كلاسملا » نع ًابيرغ ثحبلا عوضوم طوطخملا ناك اذإو
 ؟ هبحاص وه نّمو « طوطخملا وه ام : حاحلاب احورطم لاؤسلا

 ةريس نم ًاءزج لثمي طوطخملا نأ ىلإ ينعاصوأ اهب تمق يتلا ةساردلا نإ

 ةنس ىلإ يهتنتو نوالق روصنملا مايأب أدبت نوالق نب دمحم رصانلل ةلوطم
 يرصملا خرؤملل « رصانلا كلملا ةريس يف رظانلا ةهزن » ناونعب يهو هه

 ًافشك يرظن يف دعت يتلا ةقيقحلا هذه ىلإ تلصوت فيكف . يفسويلا ىسوم
 ؟ اماه

 طوطخملا ةبسن تابثإ -*

 ثادحأل خيرأتلا يف طوطخملا عم يقتلت يتلا رداصملا دصرب تمق

 يف ةدراولا ثادحألا مهأ تبعوستسا نأ دعب (ا/“8 -17) تاونسلا

 هيباتك يف يزيرقملا ىدل صوصن نع شيتفتلا هتلواح ام لوأ ناكو . طوطخملا

 فلؤملا يذ طوطخملا يف ءاجام براقت وأ هباشت « ططخلا» و «كولسلا »

 باب نع ثدحتي صن ىلع «ططخلاو يف تعقو بيقنتو ثحب دعبو .لوهجملا

 هيمسي رثأ نع ًالوقنم طوطخملا كلذ يف درو ّصنل ًاهبشم هتدجوف 2"ةليوز
 ىلع هدامتعا عضاوم عبتتأ تذحخأف ,.« نوالق نب دمحم رصانلا ةريس عماج »

 يف هيمسي "”ىرخأ نطاوم ةثالث يف هيلع دمتعا دق هتدجوف باتكلا اذه

 يمدقم دحأ . ىحي نب دمحم نب ىسوم ةيرصانلا ةريسلا فلؤم » اهادحإ

 ,(40( ةقلحلا

 خييرات» ركذي ينالقسعلا رجح.نبا تدجو يننأ ةيناثلا ةوطخلا تناكو

 هرداصم دادنع يف « يفسويلل ةيرصانلا ةريسلا» و © يفسويلا دمحم نب ىسوم

 . نوالق نب دمحم نب نسح رصانلا ناطلسلا مايأ(١)

 581:١. ططخلا .يزيرقملا (5)

 1/8154 141:15 ططخلا «يزيرقملا (5)

 .؟ال8:17 هسقن ردصلا (5)



 نع ءىش فرعت ىلإ يمامتها هجوت انهو « ؟!!ةنماكلا رردلا» باتك يف

 يف ًاريبك ًاخيرات عمجو هنأ هسفن رردلا باتك نم هتمجرت يف تدجوف ,يفسويلا

 .©9« رصانلا كلملا ةريس يف رظانلا ةهزن اهامس ةدلجم ةرشع سمخ وحن

 الول رمألا يف مسحأ نأ نيتوطخلا نيتاه ىلع ًادامتعا يناكمإ يف نكي ملو
 - 7788) تاونسلا ثادحأ نيب ةنراقم ءارجإ يهو ةثلاثلا ةوطخلا هينتدافأ ام

 ينرس امك ينريم دقلو . ينيعلل «نامجلا دقع »ينو طوطخملا نم لك يف (/
 لب ء بسحو اذه سيل « نيردصملا نيب الماك نوكي داكي قافتالا دجأ نأ

 ىلإ ريشيو « رظانلا ةهزن » باتك وأ « ةهزنلا » نع لقني هنأب حرصيل ينيعلا نإ
 ذهو ؛ كلذ ىلإ ريشي نأ نود ًانايحأو , 06 ةهزنلا بحاص و ب فلؤملا
 ددعو اهلقن ىتلا تاعوضوملا ددعو ةهزنلا نع ىنيعلا لوقن نيبي لودج

 ١ : كلذ ىلإ ةحيرصلا تاراشإلا

 تاّرملاددع | تاعوضوملا دلع | تاعوضوملا ددع 1
 ينيعلا حرص يتلا | ينيعلا اهذخأ يتلا | طوطخملا يف ةدراولا | ةئسلا

 طوطخملا نع هذخأب طوطخملا نع

 اند اهل 1 نقل
 6٠ ١ <ي”يخ 0 0

 0 ا ذقن 3” اندكشلا
 ف اقن كل مل
 الك انت 3 نس |
 1 ّ غ 7

 2.4015 لكل فكنالو اال الع: 1 ةنماكلا رردلا ءرجح نبا(1)

 .5م0:4 هسفئ ردصلا
 عضومو (ةقرو 70) و170 والا :18411//11 ثلاثلا دحأ ةخسن ,نامجلا دقع ؛ينيعلا (")

 .خلا ... ظللا# فانك ءظ ةهمظ شا ظح 'ءبوكد ظالال الاب والا : ةراشألا



 نع ىنيعلا اهذخأ| يتلا تاعوضوملا ةبسن نأ لودجلا اذه نم دافتسيو
 تايوتحم نم / 41/ يلاوح يأ /١47 ١؟5رظانلا ةهزن نم يقبتملا مسقلا اذه

 دقع نم اهيلإ تعجر ىتلا ةخسنلا نم ةقرو ٠١ نأ انركذت اذإو ؛ طوطخملا

 .ًانكمم ًارمأ ودغي ةبسنلا هذه عافترا لامتحا نإف 2':ًمامت ةسومطم نامجلا

 «رظانلا ةهزن » نم ةعطق يدي نيب ام نأ نع فشكلا رقتسا ذئدنع
 . ةنراقملل حلصت ةيناث ةخسن ّدعُي «نامجلا دقع»نأو . يفسويلل

 ءادبإو هفلؤم ىلإ باتكلا ةبسن ةحص تابثإل يأ ًاعم نيرمألل ًأديكأتو

 دروأ ينتدجو . دحاو لصأ ىلإ نايمتني نيصن نيب قارتفالاو هباشتلا ىدم
 اميف ءىراقلا ىنكرشي نأ ءاجر « ىلي ام يف ء نيّصنلا نيب ةيليصفت تانراقم

 ١ 1 : فشك نم هتدمتعأ

 “٠/8 ةنس نم جذامن

 ةبحص ماشلا بيان نم ربخ درو اهيفو » : ؟''اطوطخملا يف درو - ١
 هذصق لجو ءهتيؤرل روضحلا لأسيو . هتمالسب ناطلسلا ةينهتب هكولم

 امو ياطرق نيدلا باهش لاومأ عيمج ذخأ هنأب سلبارط بيان ىلع ىوكشلا
 هفّرعو , باوجلا ناطلسلا بتكف . هنم ًائيش هلصوي مو . هعاطقا نم هصحخ
 ةباينب ياطرق نيدلا باهش ديلقت بتكو «سلبارط ةباين نم ناليط لزع هنأ
 قارخاو هل ةناها نع ةزغ ةباينب نالبطل ًاديلقت بتكو « هتداع ىلع سلبارط
 امهديلقتب رفاسي نأ هل مسرو .اغبلي نيدلا فيس ريمألا !بلطو « هتمرحلا

 ةباين نم عنتمأ اذإ سلبارط بيان نأ اغبليل ناطلسلا مسرو ٠غ ماشلا بيانل

 كتوك روج كادر ادرس سلو ظدعل# 0+ : يه ينيعلا يف ةسومطلا قاروألا (1)
 ,مسموجو سوو لدور عدول نوال ظل ءظاوالأ دوج

 يف اهلعج هنأ الإ ءةهزنلا» نع ًايفرح بجاحلا ساملا ةمجرت لقن ينيعلا نأ هتظحالم ردجت امبو
 ,عظالك ه/5 ةقرولا) 7“ تايفو

 نكلو .؛ةنراقملا ليهستل نيلباقتم نيصنلا عضو نكمملا نم ناك دقو) .وال  ظ١ :طوطخملا )١(

 . (قيفنتلا ةبوعص كلذ نود تلاح



 بيسلا ناكو . ناطلسلا ةمدخ ىلإ هعم هرضحيو هدّيقيو هيلع ضبقي ةزغ

 ناك ام ماشلا بيان عم كلسي مل هنأ ٍسلبارط بيانو ماشلا بيان نيب بجوملا

م اريثك برج ًالقاع اريبك الجر ناك هنإف ؛ هتباين يف ياطرق هكلسي
 رومألا نم ن

 تح هنعم هرمأ ساسف هلحم مظعو « ناطلسلا دنع ماشلا بيان ردق فرعو

 ريسسيو ٠ ًاضيأ ماشلا بيانل بتكي ناطلسلل ًاباوج تاعلاطملا بتك اذإ راص

 اهب طاحيو « اهيلع ماشلا بيان فقي ىتح متخ ريغ نم اهّيط ناطلسلا ةعلاطم

 .« هئاضق ىلإ ردابيف « هب مسري ام رياس لوبقو فحتو اياده عم اهمتخو

 نم ناطلسلا ءيجم دعبو : ةهزنلا بحاص لاقوو» : 20ينيعلا يفو

 لأسو « هتمالسو ناطلسلا ةثنهتب باتك هعمو ماشلا بيان كولمت ءاج زاجحلا

 قىوكش سلبارط بيان نم وكشي هنأ هدوصقم لجو ء هني ؤرل روضحلا نم

 قارخاو جف جف مالكب ةهفاشم هيلإ لسري هنأو , هيلع هسفن تربك هنأو , ةرثك

 باهش ريمألا لام عيج ذخأ هنأو « هلبقي ال هيلإ هريسن باتك يأ نأو « ةمرح

ًائيش هيلإ لصوي مو , هعاطقا نم هصخ يذلا ياطرق نيدلا
 بتكف «

 « سلبارط ةباين نم ناليط لزع هنأ هفرعو « هروضحب باونلا ناطلسلا

 بتك هنأو « هتداع ىلع سلبارط ةباينب ياطرق نيدلا باهش ريمألا ديلقت بتكو

 نأ هل مسرو «ارغيب نيدلا فيس ريمألا.بلطو « ةزغ ةباينب ناليطل ًاديلقت

 عنتما اذإ سلبارط بيان نأ ارغيب ىلإ ٌّرْسَأو « ماشلا بيان ىلإ اههديلقتب رفاسي

 « هدّيقو هيلع ضبقاف كلذ هبشي ًامالك هنم تعمس وأ ةزغ بيان نوكي نأ

 بيان نيبو ماشلا بيان نيب كلذل بجوملا ببسلا ناكو . رصم ىلإ هرضحاو

يف ياطرق هكلسي ناك ام ماشلا بيان عم كلسي نكي مل هنأ سلبارط
 ؛ تبان 

 ماشلا بيان ردق فرعي ناكو . رومألا برج دق القاع ًاريبك جر نأك هنإف

 ع ماشلا بيانل ًاضيأ بتكي ناك ناطلسلل ةعلاطم بتك اذإ ناكو « هذاتسأ دنع

يلع فقي ىتح متخ ريغ نم هتعلاطم نمض يف ناطلسلا ةعلاطم ثعبب ناك
 اه

 .« ماشلا بيان

 ءظألا را : ينيعلا (1)



 ملظلا باوبأ حتف يف وشنلا عرش اهيفو » : 7طوطخملا يف درو  ؟

 دالوأ ناك هلابقتسا لوأو « ةلمجلا ثيح نم لاومألا ليصحتو تارداصملاو

 ام مهفّرعو « ةيردنكسالا لهأ ضعبو ولا نيكم ةجوز رضحأو « جاتلا

 مّلست هنأ قاحسإ | جاتلا ىلع اودهشو هيل مهب لخدو «ناطلسلا مادق مولوقي

 « هرمأ اومظعو ؛ نحنم رمرجو درمزو ية نامجرتلا نيكم نم

 مهنم صّلخ الو مهبقاعي مل هنأ ببسب هيلع ركنآو « ينسحملا نبا بلطب مسرف

 . مهرد فلأ ( ...) بيرق مهنم ناطلسلا ةبيغ يف لمح هنأ هفّرعف « ائيش

 نأ ناطلسلا وشنلا فرعي « قودنصلا رضحي نأ ىلإ ىسوم ةبوقعب هل مسرو

 يلبقلا هجولا ىلإ هومخآ رّيسو . لاومألا مهتم لّصحُتو ع بَّلظُ اهعيمج ةالولا

 مسرو ٠ صاخلا رظانل جردلا بتاك نيدلا قفوم بلطف . بيلاودلا فشكل

 جرخيو جاتلا دالوأل لخدي ناك هنأ هنع هغلب هنأ نوك « عراقملاب هلتقب يلاولل

 لاؤس هيف هلأسو بطلا سير نيدلا لامج كلذ يف هل فقوف « ء مهل ىعسيو

 هنأ هغلب نمو هباحصأ رثأ عبتت يف عرشو « هتيب يف يقبو « هنع جرفأ ىتح ريثك

 هتبارقو هلهأ بلطت عم « هتهج نم ةرشابم همايأ يف هل وأ هرشاعي وأ هبحصي

 رخفو « ةيبرغلا يلاو رمتشقو اسنهبلا يلاو 2'!قلغنق رضحأو « مهب ذولي نمو

 لاله نبال مهمّلسو « نيرشابملا نم ةعامجو « ةيفونملا يلوتم 0 نيدلا

 . «لاومألا مبتم صلختسيل ةلودلا

 تارداصملاو ملظلا باوبأ حتف يف وشنلا عرش اهيفو» : 29 ينيعلا فو

 رضحأ مث « جاتلا دالوأ يف هعورش لوأ ناكو « ةلمجلا نم لاومألا ليصحتو

 دنع مهلك لخدو ءاهلهأ ضعبو ةيردنكسا نم نامجرتلا نيكم ةجوز

 هيف اقودنص نامجرتلا نيكم نم ملست هنأ قاحسإ جاتلا ىلع اودهشو « ناطلسلا

 .و4 - ظا# : طوطخملا )١(

 ةاراجم ىدم ىلإ ةراشإ هذهو ؛ينيعلاو طوطخملا يف اقحال درو امك يلذنق هباوصو ءاذك (1)

 . هلاطخأ سفن يف عقو ىتح هب هرئاتو طوطخملل ينيعلا

 0 ل ييعلا (9)



 نبا بلطب ناطلسلا رمأو « ًادج كلذ رمأ م « نمثم رهوجو درمزو بهذ

 ريس مث . ًاثيش ممم صّلخ الو مهبقاعي مل هنأ ببسب هيلع ركنأو « ينسحملا
 بتاك نيدلا قفوم بلطو « بيلاودلا فشكل يلبقلا هجولا ىلإ هاخأ وشنلا

 دالوأل لخدي ناك هنأ هنوكل عراقملاب هلتقب يلاولل رمأو ء صاخلا رظانل جردلا

 هبحصي هنأ هغلب نمو هباحصأ رثأ عبتت يف عرش مث . مهل ىعسيو جرخيو جاتلا

 كسم مث . هنم ذخأو هبقاعو هكسم ةرشابم همايأ يف هل تناك وأ هرشاعي وأ

 ةيفونملا يلوتم سايأ نيدلا رخفو ةيبرغلا يلاو رمتشقو اسنهبلا يلاو 2'١قلغنق

 .«لاومألا مبتم صلختسي ةلودلا لاله نبال مهمّلسو «نيرشابملا نم ةعامجو

 نوصوق ريمألا ةرامع نم غارفلا ناك اهيفو » : ؟”طوطخملا يف درو

 اذه نوصوق ذخأل ببسلا ناكو « يرسيبلا نيدلا ردب ريمألا راد ديدجت نم

 موي هل لصحو « ةنيدملا يف هنكسي تيب هل نوكي نأ راتخي ناك هنأ «ءرادلا

 نم اهيلع امو رادلا ةباوب ىأرو «نيرصقلا نيب ىلع لخخدو ءرصنلا باب نم بوكر

 ع اهنع لأسو اهيلإ رظنف « هلمع ىلإ قبس ام يذلا بابلاو ةمرحلاو ةمشحلا

 « سانلا نم هيلإ برقتي ناك نمل ًاضيأ اوربخأو ء تناك نلو اهببسب هوفّرعف

 ام اهنأو ءاهرمأ هعمو ذخأ ناكملا كلذ يف هريغو رالس ةرامع نع هربخأو

 يف هلأسو « ناطلسلا فّرع نأ ىلإ هرطاخخ يف يقبو . رصم يف اهلثم لمع

 بلطف ءاهرمأ يف لحني نأ مسرف . رصم يف اهلثم لمع ام اهنأو , اهرمأ

 تناك اهنأ لجأل اهرمأ يف ثيدحلا هنكمي ام ناطلسلا نأ مهعم ثدحتو ةثرولا

 عم اهرمأ ؛بتري نأ هاصوأو ءءارمألا نيب ةريس اطو « اهب عومسمو ريبك ريمأل

 نيدلا فرش يضاقلا بلطف « « اهيف مالكلا ترثك كلذ دعبو . ماكحلا

 هنإف« عبسلا لاّتق مامح يف لعف اى اهيف لعفي نأ هعم اوقفتاو ع يلبتحلا ينارحلا

 لوصوق ريمألا دنع ىلإ ةئرولا اوبلطو « ةيضقلا اوسسقثوأو .كلذ هسبهذم

 .؟ مقر ةيشاحا 19 ةحفصلا يف درو ام مجار (1)

 .ظلف  ظالال :طوطخملا (5)

1 



 نأ ىلإ مهب . لاز امو ءاهريغو ةرمالا هل نمضو « ةريثك ديعاومب مهدعوأو

 ناكو , فيرصت هيف دحأل سيلو فقو هذه نأ هوفرع ام دعب عيبلاب اومعنأ

 « كلذ ىلع لاحلا قفتاو . هب اوعفتني ءيش ليصحتل ةئرولا دصق لج كلذ

 ذخأي نأ مسرو « ةلودلا لاله نب نيدلا يالع بلطف . ناطلسلا فرعو

 هجولا ىلع اهيف هرومأ لمعيو رادلا موقي لزنيو « ةميقلا دوهش هتبحص
 دنع مويلا كلذ هبحص نمم تنكو «ةميقلا دوهش هتبحصو لزنف . يعرشلا
 ءانبلا ةفص ةرهاقلاو رصم ضرأ ىلع ينب هنأ نكمي ال راد اندجو « اهيلإ هلوزن
 اهعيمج باوبألاو بهذلاو ماخخرلاو اهتعنص نسحو . اهبف ناك يذلا مكحملا

 ء تقولا كلذ لثم يف نوكي نأ نكمي ال ةنقتم ةرامعو سونبأو جاع ةّمعطم

 « ةيامتسو نيسمخو عست ةنس ةيرهاظلا ةلودلا يف اهخيرات بوتكم تدجوو
 ىلإ بهذلا ىلإ مامخرلا نم تناك ةعنص لك يف اهنم جرخ (ى عناصلا ناكو

 نبا مهيفو « ةميقلا دوهش فقوو .امل دحأ لك شهد اهانيأر املو . ضايبلا

 يف يشمي راصف . يضاق اي مّوَق : لاقو « ةلودلا لاله نبا هيلإ رظنف « ةبولب

 ةيامب اهعيمج رادلا موق هنأ ىهتنا لاحلا رحخاو . هتقفر ىلإ رظنيو اهبناوج

 فلأ يتيام نمثلا نوكيف ء ةرشع ماتيألل ةطبغلا نوكتو . مهرد فلأ نيعستو

 نوكي نيأ ىرت « ةبولب نبا اي : لاقو « ةلودلا لاله نبا هيلإ رظنف . مهرد
 اي : هل ًاباوج تلقف ! مهرد فلأ يتيامب رادلا هذه موقت ؟ منهج يف كدعقم

 قوف : يل لاق .؟رادلا هذه عيب لحتسي نم نوكي نيأف « موقملا اذه « ريمأ

 اولزنو . كلذ ناطلسلا فرع علطو . منهج تاقبط نم تاقبطب اذه

 ةقثلا خيشلا ينربخأف « اهبتك هيلإ اورضحأو « ينارحلا نيدلا فرش يضاقلل

 ناكو .اهبتك ىلع فقو هنأ . ثيدحلا خيش « سانلا ديس نبا نيدلا حتتف

 يضاقلا : الودع ةلمج نم لدع نيعستو نينثا اهيف اودهش يذلا لودعلا ددع

 تنب نبا يضاقلاو ٠ نيزرلا نبا يضاقلاو . ديعلا قيقد نبا نيدلا يقت

 نم شحفأب عمسي مل هنأو . ءاضقلا ةجرد اوغلبي مل تقولا كلذ ناك . زعألا“

 « يلبنحلا بهذم ىلع كلذ عيبأو . عبسلا لاتق مام فقوو فقولا اذه ّلح
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 نأ يتغلبو . هطورش اوفويو فقولا اذه كالمأ ءارشب مهومزلأو نمثلا اوضبقو

 ال ءًاِعدق تناك اهغأو « ةيرهاظلا ةلودلا يف نيدلا ردب ريمألا اهانب رادلا اذه

 جنرفالاو نيملسملا نيب حلصلا عقو مث « اهيلإ اولخدو رصم جئرفالا تكلم

 جئرفالل ةنيدملا لصحتم فصن نوكي نأ ىلع اوقفتاو «مهنيب تناك برح دعب
 نيملسملا اوكلم نأ ىلإ سمخلا ليبس ىلع تناك اهنأو ءنيملسملل فصنلاو
 يرسيبلا ذختا . ةيرهاظلا مث ةيرفظملا ةلودلا ىلإ رمألا ىدامتو «جنرفالا اولتقو

 ع هيلع ركنأف , رهاظلا كلملا غلبف ٠ ةميظع لاومأ اهيف قفني راصو رادلا اذه

 تاقدص : لاق ؟ريكاوبلاو ةازغلل تّيلخخ شيإ ء نيدلا ردب اي ؛ لاقو

 دالب ىلإ اهريخ لصي ىتح الإ رادلا اذه تينب ام . دنوخ اي هللاو . ناطلسلا

 . ميظع لام اهيلع مرغ ًاراد رمع ناطلسلا كيلامم ضعب اولوقيو . ودعلا

 كلملا نع عمسي ملو ء رايد فلأب هيلع معنأو ( كلذ ناطلسلا ) بجعأف
 اهلخادو ةبصقلاب نينادفلا وحن نيرصقلا نيب لثم يف هنم رثكأ ماعنا رهاظلا

 هسفن دصري نأ وشنلل ناطلسلا مسرو . اهبناج ىلإ مامحو ناتسبو لبطصا

 فانصألا حرط يف عرشو ءاهرمأب لفكتو . اهيلإ جاتحت يذلا فانصألل

 يمرلا ةرشك نم تناعو « ميظع ملظ سانلاب عقوو « لاومألا ليصحتو هريغو

 .6 حرطلاو

 يهو . نوصوق ريمألا ةرامع نم غارفلا ناك اهيفو » : ''ينيعلا يفو
 رادلا هذه نوصوق ذخأل ببسلا ناكو . يرسيبلا نيدلا ردب ريمألا راد ديدجت

 نيبب ىلع رم دق ًابكار ًاموي ناكو « ةنيدملا يف هنكسي تيب هل نوكي نأ راتخا هنأ

 ىلإ قبسي مل اهبابو . ةمشحلا نم اهيلع امو رادلا هذه ةباوب ىأرو « نيرصقلا
 يف يقبف . يرسيب ريمألا ةثرول.اهنأ اوربخأف . اهيلع لأسف . دحأ هلمع

 رمأف .اهرمأ يف هلأس مث . كلذب هربخأو ناطلسلا دنع علطو ء كلذ هرطاخ

 نيدلا فرش يضاقلا اوبلطف « ةثرولا غرفتبو ةيفقولا نم اهلحب ناطلسلا
 هنإف ءعبسلا لاتق مامح يف لعف امك اهيف لعفي نأ هعم اوقفتاو . يلبنحلا ينارحلا

 والو -والإ : 11/791١ ينيعلا )1١(



 ثدحتف «نوصرق ريمألا ةرضح ىلإ ةئثرولا اوبلطف .كلذ يضتقي هبهذم
 لاز امو , كلذ ريغو ةرمالا مهدحأل نمضو « ةريثك ديعاومب مهل دعوو مهعم

 .فرصت هيف دحأل سيلو فقو هنأ اوفرع امدعب عيبلاب اومعنأ نأ ىلإ مهب

 مث .نمثلاب عافتنالا لجأل كلذ مهدصق لج ناكف ةثرولا امأو

 ذخأي نأ هرمأو « ةلودلا لاله نبا نيدلا ءالع بلطف . كلذب ناطلسلا اوفّرع

 ىلع اهيف نولمعيو ةروكذملا رادلا نوموقيف « مهب لزنيو ةميقلا دوهش هعم

 اهيلإ انلزن املف « مهعم انأ تنكو : يوارلا لاق . مهب لزنف .يعرشلا هجولا

 اهيانب ناقتا نم ةرهاقلاو رصم يف ءانب اهلثم نوكي نأ نكمي ال اراد اهاندجو

 ةمعطم اهلك اهاوبأو ؛ اهيف ميظعلا ماخرلا نمو « اهتعنص نسحو اهماكحاو

 عست ةنس يف ةيرهاظلا ةلودلا يف ناك اهخيرات انيأرو . لاق . سونبأو جاعب

 دروزاللاو اهنم طقني بهذلاو اهنم جرخ [ى عناصلا ناكف « ةيامتسو نيسمحخو

 نبا هل لاقي صخش مهيفو « ةميقلا دوهش فقوو ء انشهد اهانيأر الف قربي

 يف يشمي راصف . يضاق اي موق : لاقو « ةلودلا لاله نبا هيلإ رظنف « ةبولب

  مهرد فلأ نيعستو ةيامب اهموق هنأ رمألا رخآو « هتقفر ىلإ رظنيو , اهبناوج
 رظنف . مهرد فلأ يتيام ةلمحلا نوكتف « فالا ةرشع ةدايزب ماتيألل ةطبغلاو

 يف كدعقم نوكي نيأ ىرت « ةبولب نبا اي : هل لاقو , ةلودلا لاله نبا هيلإ

 هل ًاباوج تلقف : يوارلا لاق ؟ مهرد فلأ يتيامب رادلا هذه مّوقت ؟ منهج

 : يل لاقف ؟رادلا هذه عيب ّلحتسي نم نوكي نيأب « مّوقملا اذه .ريمأ اي

 هوفّرعو ناطلسلا ىلإ اوعلط مث .( متهج تاقبط نم تاقبطب اذه قوف »

 لاق . اهبتك هيلإ اورضحأو ينارحلا نيدلا فرش يضاقلا ىلإ اولزن مث . كلذب

 «ثيدحلا خيش « سانلا ديس نبا نيدلا حتف ةقثلا خيشلا ينريخأ : يوارلا

 نيعستو نينئثا اهيف اودهش نيذلا لودعلا ددع ناكو .اهبتك ىلع فقو هنأ

 « نيزر نبا يضاقلاو , ديعلا قيقد نبا نيدلا يقت يضاقلا مهتلمج نم ًالدع

 ةجرد اوغلبي ملو « الودع تقولا كلذ يف اوناكو . زعألا تنب نبا يضاقلاو

 لاتق فقوو فقولا اذه نم شحفأب عمسي لو : يوارلا لاق . ءاضقلا
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 « نمثلا ةثرولا ضبقو « يلبنحلا بهذم ىلع كلذ عيبف ,مامحلا وهو « عبسل

 اهانب انركذ اك رادلا هذهو . كلذ ضوع فقويل كالمأ ءارشب مهومزلا مث

 0 كلف غلبف ؛ « ةميظع ًالاومأ اهيلع قفنأو . يرسيب ريمأل

 زسغلل تيّلخ شإ . نيدلا ردب اي : لاقو ءهي اع ركنأف ء« سرييب

 رادلا هذه تينب ام « دنومخ اي هللاو . ناطلسلا تاقدص : لاق ؟ تاراكيبلاو

 اراد رمع ناطلسلا كيلامم ضعب نولوقيف ءودعلا دالب ىلإ اهربخ عاشيل ٍٍ

 ءراتيد فلأب هيلع معنأو ء كلذ ناطلسلا بجعأف . , ايظع الام اهيلع مرغو

 نيب لثم يف رادلا هذه تناكو . هنم رثكأ ماعنا رهاظلا كلملا نم عمسي ملو

 ىلإ مامحو ناتسبو لياه اهلخادو ةيصقلاب نينادف وحن يف يهو « نيرصقل

 . (اهبناج

 ال4 ةنس نم جذامت

 ع مرحملا لياوأ يف نيرشبملا اولصو ناكو » : ©"0طوطخملا يف درو 1١

 يا ا دق الك لفل لص ضعب نأ صم بخ عيش

 تاكو ء جاحلا لصو نأ ىل ىلإ هربخ نيرظتنم كلذ يف سانلا تيقبو 0

 « قفتا ام رمأ تحضوتساو « ةنسلا كلت جح دق اغبصرب نيدلا فيس ريمألا

دجم اجاوخخ كولمم كبلطق نأ ببسلا كلذ يف عالطا هل ناك نم ةقث ينربخأف
 

يعس وبأ باتك هتبحصو هذاتسأ دنع نم رضح « يمالسلا نيدلا
 كلم « د

 ؛ ةنسلا هذه يف جح دقو «انادعأ نم صخش ّمث نأ هيف ركذي « قرشلا

 داسف هيف هدوع نإف ؛ دالبلا ىلإ دوعي الو « هلام ذخأو هلتق يف ناطلسلا لأسو

 ء روسأي ىمسي ناك هنأ لجرلا اذه نع اوربخأو . هتبقاع ىشخي هن هنأو «ريثك

 فرع ةريثك عياقو هلو « ةسنفقالاو ةيسورفلاب فورعم هنأو ناقلا مظع نم هنأو

 باشنلاب هسرف اومر ةميظع ةعقو هل تقفتا هنأو «مادقالاو ةعاجشلاب اهيف هل

 لجار فقوق « لغملا نم ةريثك ةعامج هيلع تعمتجاو «ضرألا ىلإ مقوو

 .والق واخا :طوطخملا )١(



 اوعمتجاو .بولطملا وه ناكو . مهضعب هفرعف . مهلتاقو بكر مث « مهلتاقو
 اونخثا دقو الإ عقو امو . مهنم ةعامج هلتق دعب سرفلا نم هومرو ةريبك ةعامج

 ماقأ هنأو . هريغب اولغتشاو ء حور هيف قبي مل هنأ اوملعو عقوو . حارجلاب

 ىلإ ىشمو هسفن ىوقو . موي ثلاث قافأو .ضرألا ىلع ىقلم نيتليلو نيموي
 قدو . نوحاط ىلإ أجتلاو . ةعقولا ناكم نم برقلاب ةيرق ليللا يف لخد نأ

 , هلاح نع هلأسف . فعضلا ةياغ يف هدجوف هيلإ ناحطلا جرخو « بابلا

 ةئسح حيراف ء بيرغ انأو «٠ وحرجو ةيمارحلا ىلع تعقو لجر انأ : لاقف

 نوحاطلا هب لخدف . يرجأ حبرت تم نإو « كتيفاك تشع نإف ؛ ينيواو

 نم جرصخو «هسفن تيوقو هتاحارج نم قاف نأ ىلإ مايأ هيوادي ماقأو فمركأو
 كلت يف ةميظع ةرهش هل تناكو .هلهأ ىلإ لصوو ليت نأ ىلإ ركنتم هدنع

 لقانلا يل يكحو .هروهظو هتايحب اوملع دق هءادعأ ملعو « هلاح رهشو دالبلا

 لجر ناكو « نازاق دالب نم اولصو يذلا ءارمألا نايعأ نم وهو ءهنع

 يف هبحصو هقفار هنأو « زورينب فرعي ناك ءرصم يف ناطلسلا هرّمأو ءقداص

 نابوجيب ديعس وبأ لعف امل « لغملا ءارمأ نيب ركذ هنأ هل قفتا ام رخخاو .دالبلا

 نم هنوك اذه ميقي نأ دصق نابوج نأ ديعس وبأ اوربخأو , كتفلا نم هدالوأو

 ءارقفلا حصو « همالسا نسحو ملسأ نأ لجرلا اذهل قفتاو . ناقلا مظع

 ضيارف ةلمج نم جلا نأ هوفّرع نأ ىلإ مالسالا رمأ يف ىوقو ءاهقفلاو

 هلكش هباهف هيلإ ديعس وبأ رظنو .هنذأتساو ديعس وبأل رضحف . مالسالا

 « هينيع نيب ةحيال ةعاجشلاو هولقن ام ىلع لاجرلا متأ لجر ناكو . هرظنمو

 ةرشعب هيلع معنأو « هيلإ جانحي ام ميمجب هزهجو هبّرقو ديعس وبأ همركأف

 500 8 نوكي نأ قا رعلا بكر ر م بحصأو كلذ دعب بهذ نيماوط

 ملااذه ن :هلتقا اودارأ نم هوفّرع ديعس وبأ نم هقارق دعبو . همظعيو ا

 .٠ لجرلا 32 نوكيو . كلاح ريغتي نأ نمأن الو ءريبكلا ناقلا لصأ نم

 دجم بلط لاحلا قفتاو . لغملا نيب هنأش مظع اذه لثم لغملا رمأ يلو اذإو

 ديعس وبأ بتكو « ةروصلا هفّرعو « ريزولاو ديعس وبأ ىلإ يمالسلا نيدلا
 اذه نأو ء جح دق نالف نأ : هفّرعو « ببسلا كلذب رصانلا كلملا ناطلسلل
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 دقو . نيملسملا ىلعو انيلع هتبقاع ىشخي رمأ هنم لصح امبرو ناوعأ هل لجر

 كولمم كبولطق ةبحص باتكلا ريسو . تقولا اذه يف هنم ةصرفلا تنكمأ

 كيولطق لقنو ءدوصقملا مهفو .هيلع فقو املو .ناطلسلا لصوو :يمالسلا

 نجه مهاطعأو برعلا نم نيليلد بلطب مسر ؛ةافاشملا نم هعمام

 دوصقملا همهفأو اغبصرب نيدلا فيس ريمألل باتك بتكو « مهملا اذه اوحلصي

 .ىلاعتهللا اهفرش . ةكم ءارمأ ةثيمرو ةفيطع فيرشلا هرمأ يف كرشي نأو . هيف

 ةفرعم نع هلأس هنإف . مهتبحص يمالسلا كولمم كبولطق نوكي نأ مسرو

 نم هجورخخو ةدعقلا وذ لهتسم رصم ىلإ هروضح ناكو .هار هنأ ركذ لجرلا

 ناكفءبكرو مايأ ةرشع رصمب ماقأو ء لاوش نم لوألا رشعلا ودرالا زيروت

 ءهببسب اوشوشت هروضحب اوملع الو . اهيلإ جاحلا لوخد موي ةكم ىلإ هلوصو

 باتك هاطعأو اغبصرب عم عمتجاو ءرصمب ترج ةريثك رومأ نع اوعاشأو

 ومو قيرطلا يف هل قيفر ناك هيلع أرقو هيلع فقو نم يل ركذف «ناطلسلا

 بلطب مدقتت انموسرم كيلإ لصو اذإ هنأ « قازرلا دبع نب دمحم نيدلا رصان

 . انمسر ام ىلع كل نوع اونوكيو .دوصقملا مهفرعتو ةكم ءارمأ نيفيرشلا

 هريغو لاملا نم هتبحص ناك امهمو . ةليح لكب هيلإ راشملا لتق يف لّيحتيو

 دالب نم رضح هنأو ءدصقلا هفرعو كبلطق رضحأ هيف ام مهف املو . هفطتخي

 موسرم هفرعو ةثيمر فيرشلا بلط ريمألا نأو , ببسلا اذهب ديعس وبأ

 اي هللاو : هباوج ناك ةثيمر نأو « هروضحل ببسلاو رضح يذلا ناطلسلا

 ىقبنو انب قيلي الوءكولم عم اذه نم ءيش لعفي نأ هنكمي انم دحأ ام « ريمأ

 لاق كلذكو . ررضلا كلذ نم انل لصح امبرو « موقلا ءالؤهل ءادعأ

 اورشبو ةكم نم نورشبملا ءاج مرحملا لياوأ يفو» :2ىنيعلا ينو

 ةنسلا يف جح دق ناك لغملا كولم ضعب نأ رصمب عيشأو ءجاجحلا ةمالسب

 . كلذب ربخلا ققحت جاجحلا ءاج املو «رامجلا يمر موي لتق هنأو . ةيضاملا

 نم رضح يمالسلا نيدلا دحجم اجاوخ كولمت ناك يذلا كبلطق نأ كلذ لصأو

 وك رخل : 17/1911 ينيعلا ()



 ًاصخش نأ هيف ركذي ء قرشلا كلم .ديعس يبأ كلملا باتك هعمو هذاتسأ دنع

 ذخأو هلتق يف ناطلسلا لأسو « ةنسلا هذه يف جحي نأ دارأ دق انئادعأ نم

 .هرمأ ةبقاع ىشخم هنأو ءريبك داسف هنم لصحي دالبلا ىلإ داع نإ هنإف « هلام

 ةيسورفلاب فورعم وهو . ناخلا مظع نم ناكو ء روساي ىمسي اذه ناكو

 يف ناك هنأ اهنم . هتعاجش اهيف تفرع ةميظع عياقو هل تناكو « ةعاجشلاو

 اجار مهعم لتاقف « لغملا نم ةريثك ةعامج هيلع تعمتجا تاقوألا نم تقو

 نخثأ دق ناكو . ةعامج مب نم لتق نأ دعب هسرف نم هومرف « ًابكار مث

 كانه وه ماقأف . هرش اودعبتساو « تام هنأ اونظ دق اوناكو . تاحارجلاب

 انيوه ىشمو ثلاثلا مويلا يف قافتسا مث . ضرألا ىلع ىقلم نيتليلو نيموي

 ىلإ أجتلاف . اليل ناكر . ةعقولا ناكم نم برقلاب ةيرق لخد نأ ىلإ

 ًافيعض ًاحورجم الجر دجوف . هيلإ ناحطلا جرخو بابلا قدو . نوحاط

 اولتاقف ةيمارح يقيرط يف تيقل بيرغ لجر انأ : ل لاقف « هلاح نع هلأسف

 نإو « كتيفاك تشع نإف .كدنع ينوآو ًاريخ يعم لمعاف « ينوحرجو ىعم

 ماقأو .هيلإ نسحأو .نوحاطلا هب لخدف . يعم لمعت اهيف رجألا حبرتف تم

 ىلإ ًاركتتم هدنع نم جرخ مث .هسفن تيوقو هتاحارج نم قاف نأ ىلإ هيوادي

 هؤادعأ هب ملعف .دالبلا كلت يف ةميظعع ةرهش هل ناكو . هلهأ لصو نأ

 ىلإ ىت أ دق ناك زورين ىمسي لجر ينربخأ : يوارلا لاق . تمي مل هنأ اوققحتو

 هنأ« ًاديج ًاقداص الجر ناكو «ء هرمأ ناطلسلا ناكو « ناز اق دالب نم رصم

 مظع نم هنأب ديعس يبأل ركذ هنأو . دالبلا يف هبحصو روكذملا روساي قفار

 بيرق هنوكل ديعس يبأ عضوم اذه ميقي نأ دصق ناك دق نابوج نأو , ناخلا

 ءاهقفلاو ءارقفلا بحصو « همالسا نسحو ملسأ دق ناكو .هتعاجشلو ناخلا

 يبأ ىلإ رضحف . مالسالا ضيارف ةلمج نه جحلا نأ فرعو ضيارفلا فرعو

 اجر ناكو هرظنمو هلكش نم هباهف ديس بأ هيلإ رظنف . هنذأتساو ديعس

 ام عيمجب هزّهجو ديعس وبأ همركأف «هينيع نيب ةعاجشلا حولت ًاضيرع ًالاوط

 هرفس برق |١و . هتمدخ يف نوكي نأ قارعلا بكر ريمأ ىصوأو « هيلإ جاتحي
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 بلس ىلإ يدؤي رمأ هنم رهظي امبرو . هيلع نمؤي ال نأ ديعس يبأ ىلإ اوحوأ
 ىلإ بتك ىتح ًاشحاف ًامعو ديعس يبأ اومهوأف , هيلإ اهدوعو كنم ةكلمملا

 كبولطق عم كلذب باتك لسرأو . نكمأ امهم هلتق هيف لأسو هتيضقب ناطلسلا
 برعلا نم نيليلدل رمأ ناطلسلا هيلع فقو ايلف . انركذ اك يمالسلا كولمم

 نمضتي باتك هعمو . جاحلا ريمأ ء اغبصرب نيدلا فيس ريمألل اقحلي نأ

 . ةفيطع فيرشلا هرمأ يف كرشي نأ هرمأو . روكذملا روساي لتقي رمألا

 روكذملا كبولطقل رمأو . ىلاعت هللا اهفرش . ةكم باحصأ ةثيمر فيرشلاو
 ىلإ هروضح ناكو . نيروكذملا نيليلدلل ًابحاصم نوكي نأ يمالسلا كولمت

 رشعلا يف ناك زيربت نم هجورخو « ةيضاملا ةنسلا نم ةدعقلا يذ لهتسم رصم

 ىلإ اولصوو نيليلدلا عم بكرف .مايأ ةرشع رصمب ماقأو ء لاوش نم لوألا

 ناطلسلا باتك هوطعأو اغبصرب ريمألاب اوعمتجاو «. اهيلإ جاحلا لود موي ةكم
 ملف . ةيضقلاب !هملعأو نيروكذملا نيفيرشلا بلطف . هيف ام مهفو هأرقف
 .«. . .رمألا اذه ةبقاع نم افوحخ كلذ ىلع هاقفاوي

 دق مهنأب ناطلسلل اوبتك نأ اوقفتاو ةينف : "”طوطخملا يف درو - ؟

 بلح بيان كولمم ةيحص هيلإ ناطلسلا بتكف . مهعواطي مل هنأو ٠ هيف اوبلغ
 دّرج ماقأ ىتم هنأو , دحاو لوق هدالب نم جرخي هنأو « هيلع راكنالاب باتك

 بذعت كعدأ ام ِهّلُق : لاق . ةافاشملاو باتكلا هيلإ لصو الف . ركسع هيلإ
 كلم ةعاط تحت لخدأو « كضرأ ريغ ضرأ ىلإ ,ٌنلحرأل هللاو الأ ,« سانلا

 نأ هيأر ىضتقاو « هيف لزان ناكم نم بكرو . هنم يسفن ىلع نمآ نوكأ
 هدالوأو دمحمو ةثيدح هوخأ كلذ غلبو . هدنع ميقيو ديعس وبأ ىلع لخدي

 نأ دبألا نيمي يسفن تمزلأ انأ : لاقو . ىبأف هعنم اودصقو ءهيلإ اوبكرف

 مهو . هوقرافو مهأر لع بلغو .راتتلا عم ميقأو ,ديعس وبأ دالب لخدأ

 كلم لجرلا اذه نأ هوفّرعو ديعس وبأ ىلإ هربخ لصوو « تارفلا ادع نأ ىلإ

 ديعس وبأ ناكو .هسفن يف رمأل آلإ لشد امو دالبلا لحد دقو , اهرسأب برعلا

 وما ا ظعم :طوطخملا )١(



 ديعس وبأل ريسيو ءاتقو لك يف مهيلع هظيغو ناطلسلا عم هلاح ملعي

 الو . مهدالب لخدي مهوعدي الو مهدرط لع هل نوع اونوكي نأ نابوجو
 ءهيلإ لمحت تاماقالاب باونلل بتكو « ةيلوارقلا هيلإ ريسف . مهضرأب اوميقي
 ىلع لخدو « ءارمألا هيلإ تبكرو ءودرألا ىلإ لصو نأ ىلإ همارتحاو همركاو

 لتبتم نوكي نأ هفرعو ريزولا بلطو « هب بخرو همركأو هاقلتو . ديعس وبأ
 دج ينربخأو . هروضح ببس نم ءيش نع مويلا كلذ هلأسي ملو . هتمدخل

 رمأ اوركذ . هروضحو انهم رب هيلإ لصو امل . ديعس وبأ نأ يمالسلا نيدلا
 هعمطي نأ آلإ ديعس وبأل برقتو دالبلا اذه لعخد ام انهم نأ ودرألا يف عيشأ
 رطاخ يف كلذ يقبو . اهذخأ ىلع هل نوع هبرعو وه نوكيو . دالبلا ذخأ يف

 رمأ نم ىشخي هنأو . ةعاشالا كلت هفّرعو « ريزولاب عمتجا نأ ىلإ يمالسلا

 رضحي ثيح ىلإ ربصي نأ ريزولا يأر ىضتقاف . نيكلملا نيب حلصلا داسف
 ببس نع هلأسو « ةعفد يناث ديعس وبأب عمتجا هنأ قفتاو ؟ هببس شيإ نيبتيو

 نم انيأرو كولملل ةضورفم ةعاط انيلعو . برع سان نحن : لاقف « هروضح
 نم جرخا : لوقي ريسف « هتعاط نع انجرخف « هتبقاع انيشخف رمأ انناطلس

 انتلبق نإف . هتعاط نم تحزنو . كدالب ىلإ هدالب نم تجرخ . يدالب

 هل لاقف . عستم يودبلل ربلاف « كنع انلحر انراوج هركت تنك نإو «. انمقأ

 عم ثدحت لغملا ضعب نأو .ةكربلا كب تّلحو « كدالب دالبلا : ديعس وبأ

 ام ملعيل هريشتسي نأ ليبس ىلع انهمل لوقي نأ هفّرعف « لغملا ناسلب ديعس وبأ

 ريشت شيإو ؟ ماشلا ىلإ يركسعب يروبع يف ريمألا يأر شيإ : هسفن يف
 عم ثدحتي ديعس وبأ ذخأف ؟ ال وأ رصانلا كلملا حلص ىلع ىقبأ له « لع

 : انهم هل لاقف « هئيدح غرف نأ ىلإ هيلإ يغصي انهمو . كلذ لثم يف انهم
 متنأو « ردغلا هعبتي بذكلاو « بذكلا نم بعصأ برعلا دنع ام نأ ملعا

 رومأ امأو ءهل هردغب هللا هيلع هرصن هبحاص مكنم ردغ نمو « ناميإ مكتيب

 نوكي ءيشب كلثم ىلع ريشي ٍلثم امو . مهربدي بر مهلف مالسالاو دالبلا

 .« ...! داسف هيف

 مل



 وبلغ دق مهنأب ناطلسلل اوبتكف اوقفتا مهنا مث ... :؟0ينيعلا يفو
 ًاباتك بلح بيان كولمت ةبحص هيلإ ناطلسلا بتكف . مهعواطي ال هنأو « هيف

 ماقأ ىتم هنأو « ًادحاو ًالوق هدالب نم جورخلاب هرمأو « هيلع ديدش راكنا هيف

 بذعت كعدأ ام هل لق : لاق باتكلا هيلإ لصو املف ء اركسع هيلإ درج

 «. كلم ةعاط تحت لخدأو . كضرأ ريغ ضرأ ىلإ ٌنلحرأل هللاو ءسانلا

 ىضتقاو « هيف لزان وه يذلا ناكملا نم لحر مث . هنم يسفن ىلع انمأ نوكأو

 ءدالوأو دمحمو ةثيدح هاحخأ كلذ غلبو . هدنع ميقيو ديعس يبأ دالب لخدي نأ

 يأ دالب لخدأ نأ دب الو تفلح انأ : لاقو . ىبأف هعنم اودصقو « هيلإ اوبكرف

 نأ ىلإ ًارياس وه لزي ملو . هوقرافف « مهيلع بلغو « راتتلا دنع ميقأو ديعس
 . تارفلا ىَّدع

 برعلا كلم لجرلا اذه نإ : هل اولاقو . ديعس يبأ ىلإ هربخ لصوو

 فرعي ديعس وبأ ناكو . هسفن يف ريثكل آلإ لخد امو دالبلا لخد دقو ءاهرسأب

 نآب نابوج هبيان ىلإو هيلإ ريسي تقو للك ناكو , هيلع هظيغو رصانلا عم هلاح
 وبأ ريسف ءمهضرأب ةماقالا نمو دالبلا نم هادرطي نأو :هيلع هل ًانوع انوكي

 .هميظعتو هماركإبو . هيلإ لمحت تاماقإب هباونل بتكو « ةيلوارقلا هيلإ ديعس
 يبأ ىلع لخخدو .ءارمألا هتقلتف ودرألا ىلإ لصو نأ ىلإ اذه ىلع لزي ملف

 يف نوكي نأ هرمأو ريزولا بلطو ءهب بحرو همركأو هيلإ نسحأو هأقلتف ديعس

 املو .هيلإ هروضح- ببس نعو ءيش نع مويلا [ كلذ ] هلأسي ملو .هتمدخ
 سانأ نحن : لاقف .هروضح ببس نع هلأسو ديعس يبأب ةرم ٍناث عمتجا

 ,هتبقاع انيشخف ارمأ انناطلس نم انيأرو . كولملل ةضورفم ةعاط انيلعو برع

 نم تجرخف . يدالب نم جرخا : يل لوقي لإ لسرأف . هتعاط نع انجرخف
 هركت تنك نإو ءانمقأ انتلبق نإف . هتعاط نم تحزنو « كدالب ىلإ هدالب

 , كدالب دالبلا : ديعس وبأ لاقف . عستم يودبلل ربلاف «كنع انلحر انراوج

 ناسلب ديعس يبأ عم لغملا ضعب ثدحتف : يوارلا لاق . ةكربلا كب تّلحو

 .ظمع رهك 137/991١ ينبعلا (1)
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 . هسفن يف ام ملعت ىتح ةروشملا ليبس ىلع ىنهم عم ثّدحت : هل لاقف . لغملا

 ذخأف .؟ ال وأ رصانلا كلملا عم حلصلا ىلع ىقبأ له . لع ريشت ام هل لقف

 نم غرف نأ ىلإ هيلإ يغصي ىنهمو ؛كلذ لثم يف ىنهم عم ثدحتي ديعس وبأ
 - بذكلا نم بعصأ برعلا دنع ام « دنوخ اي : ىنهم هل لاقف .هثيدح

 هللا هرصن هبحاص مكنم ردغ نمو ء ناميإ مكنيب متنأو , ردغلا هعبتي بذكلاو

 ريشي يلثم امو ءاهربدي بر اهلق مالسالاو دالبلا رومأ امأو .هإ هردغب هيلع

 ٠. ! داسف هيف نوكي ءيشب كلثم ىلع

 نيدلا لالج يضاقلا لخخد ةرملا هذه يفو » : '”طوطخملا يف درو -

 عمجي نأو ءرصم ىلإ قشمد نم هللا دبع هدلو روضح- يف نوصوق ريمألا ىلع
 ةروضح يف عفشو . هرمأب ناطلسلا فّرعف .ىتلئاع مضيو هب هلمش
 ناك ءرحبلا يف عطقنا هنأ ريغ ةمه هل نكي مو . ديربلا ىلع رضحف . مسرف

 .اهب ماقأو ءمهرد فالا ةرشعب شورطألا نبا نيدلا سمش راد ذخأ دق هدلاو

 رصم عانص ذخأو .هوبأ راد بناج ىلإ راد ةرامع يف هللا دبع عرش رضح املف
 هيتلاو وهللا نم هيلع ناك ام ىلإ داعو ءاهترامع يف رمتساو « اهيلإ ةرهاقلاو
 فاقوألا لاومأ نم قفنو « ناك ام مظعأ رهاجتو «بارشلا ىلع فاكتعالاو

 غلبف .اهيلع مدقي نأ هنكمي الو ءاهلعف ىلع دحأ رساجتي مل ةريثك رومأ نمو

 سبك ىلع ليحتي نأ هفرعو ينسحملا نبا بلطف « هيلع وه امو هرمأ ناطلسلا
 .سانلا نيب ةرهشب كلذ نوكي نأ ثيحب هعم نمو هللا دبع نيدلا لالج نبا
 نبا يقبو .هيف ةعافشلا هدلاو بنجتي ىتح رهشي نأ كلذب هدصقم ناكو

 ام بنجتف .«ناطلسلا ركذ امم ءيشب هللا دبع سحأ نأ ىلإ كلذ بقري ىنسحملا

 / . لعفي ناك

 نوصوق ريمألا ىلع نيدلا لالج يضاقلا لخد اهيفو» :2؟"0ينيعلا يفو

 نوصوق فّرعف هب هلمش عمجيل رصم ىلإ قشمد نم هللا دبع هدلو روضح يف

 والك ل ظالم : طوطخملا )١(

 رمال : 307/5911 ينيعلا (3)

 قرا



 الإ ةمه هل نكت مل مث .ديربلا ىلع رضحف .كلذب نذأف .ناطلسلل كلذب
 شورطألا نب نيدلا سمش راد ذمخأ دق هدلاو ناكو ءرحبلا يف عاطقنالا

 ىلإ راد ةرامع يف عرش هللا دبع رضح املق .ابب ماقأو .مهرد فالا ةرسشعب

 ءاهترامع يف رمتساو ءاهيلإ ةرهاقلاو رصم عانص ذخأو «مدلاو راد بناج

 هذه يف رهاجتو ءبارشلا ىلع فاكتعالاو وهللا نم هيلع ناك ام ىلإ داعو

 دحأ رساجتي ملو ءاهريغ نمو فاقوألا لاومأ نم قفنو .ناك ام مظعأب ةبونلا

 لاقو ءيتسحملا نبا بلطو هيلع وه ام ناطلسلا غلبف .كلذ نم هعنم ىلع

 نيب ًاروهشم نوكي نأ ثيحب هعم نمو نيدلا لالج نبا سبك ىلع ليمت : هل
 هيف ةعافشلا هدلاو بنجتي ىتح حضتفي نأ كلذ نم هدصق ناكو .سانلا

 وهام بنجتف «كلذب هللا دبع سحأ نأ ىلإ كلذ بقرتي ينسحملا نبأ راصو
 1 . (هيف

 دالبلا نم كعبزأ لوسر لصو اهيفو » : '”طوطخملا يف درو ١-

 يذلا نوتاخلا ببسب بتعلا نم ءيش هيف ركذي كبزأ نم باتك هتبحصو
 دعيو ءاهب لخد ناطلسلا نأ داصقلا نم هغلب كبزأ نأو ,مهتهج نم رضح

 كلذب كبزأ ىلع بعصف .هكيلام ضعبل اهجوزأو هدنع نم اهجرخأ مايأ

 ّيلإ ريس ناطلسلا "نإ : اهيف لوقي ةافاشمو هنم بتعي باتك رّيسو ؛ببسلا
 نع تيحتسا نأ ىلإ رمألا عفادأ انأو ,ناقلا تائب ضعب ببسب عوفد

 ناكف «كرطاخب قيلت مل اهنأ انغلبو ؛ناقلا تانب رايخ هيلإ ترّيسو ناطلسلا

 قيلي امف «كيلامم ضعبل اهتيطعأ الو هنم تجرخ ناكم ىلإ اهريست بجاولا
 انيلإ اهعوجر يف كلأسن نحنو «سحنأو اذه تاناقلا تائب ريضي كلثمب

 باتكلا ىلع فقو املف .ةعستم دالبلاو ريثك كدنع راوجلاو ءاهلهأ دنع نوكتف
 نم كيزأ يخأل غلب املك : لاقو . لوسرلل باوجلا درب عرسأ ةافاشملا عمسو
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 أم ىلاعت هللا رمأ امنإو ءيلإ هريس يذلا يف تطرف ام انأوءبذك مالكلا اذه

 تلخدو يخأ اهرّيس ةأرملا هذهو «هدري وأ هريغ الو ناطلسلا ردقي نأ نكمي

 ناكو .ىلاعت هللا ةمحر ىلإ تيفوتو تفعضو ةنس ىعم تماقأو ءاسس

 بطاخي نأ دب ال هنأ كبزأ لوسر روضح ربخ هرو ال ملع دق ناطلسلا
 ءاهتوم تابثا دصقي هنأو ءرمألا هفّرعو نيدلا لالج ىضاقلا بلطف ءاهببسب

 يف قيرطلا نيدلا لالج هفرعف «لصاح هدنع نوكيو دوهشم كلذب مظنيو

 اودهاش مهنأ امهيلع دهشو «كيلامملا نم نيرفنو نيمداخ اورضحأو ءاهرمأ

 «ىلاعت هللا ةمحر ىلإ ابءاصأ فعسض نم تيفوت دقو «نالف تنب ةنالف نوتاخلا

 .ثيدحلا عقو نأ ىلإ يقبو ءهيلع يضاقلا هتبثأو ,دوهشلا دهشو خّروو
 يضاقو دوهشلا طوطخب توبثم حورشملا مه جرخأو .رمألا ناطلسلا مهفرعو

 باوجلا بتكو ءةيده مهتبحص رّيسو .مايأ اوماقأو «كلذ دعب اوتكسف مكحلا
 . (هركذ انمدق امب

 باتك هعمو دالبلا نم كبزأ لوسر لصو اهيفو» :7'2ىنيعلا يفو
 كلملا نأ كلذو ءمهتهج نم ترضح يتلا نوتاخلا ببسب بتعلا نمضتي
 هدنع نم اهجرخأ مايأ دعبو ءاهب لخد ناطلسلا نأ داصقلا نم هغلب كبزأ

 ةهفاشمو ةباتك يف لاقو «كبزأ ىلع كلذ بعصف ءهكيلام ضعبل اهجوزو
 اهنا مث ,ناخلا تانب ضعب ببسب ةديدع تارم ىلإ لسرأ ناطأاسلا نأ اضي

 الو هنم تجرخ ناكم ىلإ اهيلإ كالاسرا بجاولا ناك كتمدخل ةقيال نكت م

 .ناخلا تانب لثم عيضت نأ كلثمل قيلي ناك امو ,ككيلامت ضعبل اهتيطع

 دالبلاو ةريثك كدنع راوجلاو ءاهلهأ دنع نوكتف انيلإ اهعوجر يف كلأسن نحنو

 عم باوجلا درب عرسأ ةهفاشملا عمسو باتكلا ىلع ناطلسلا فقو الف .ةعستم

 ملو ءبذك وهف مالكلا اذه نم كبزأ كلملا يحخأل غلب املك : لاقو ءلوسرل

 اهريس امل ةأرملا هذهو ءدري الف ىلاعت هللا رمأ امأو .اهيف طيرفت ينم لصحي

 . هللا ةمحر ىلإ تتامو تفعض مث ةنس يعم تماقأو ءاهب تلخد لإ يخا

 وقح ظل: 11//؟١9411 ينيعلا (1)
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 ملع كبزأ لوسر ءيجم هغلب ال ناطلسلا ناك : ةهزنلا بحاص لاقو
 هنأو رمألا هفّرعو نيدلا لالج يضاقلا بلطف «ةأرملا كلت ببسب ءيجي امغإ هنأ

 يف قيرطلا : يضاقلا لاقف .هيلع لوسرلا فقويل رضحم يف اهتوم تابثا ديري
 نوتانخلا ادهاش انأ نادهشيو كيلامملا نم نانثا وأ نامداخ رضحي نأ اذه
 نينثاو مادخلا نم نينئا رضحأف ءاهباصأ فعض نم تيفوت دق نالف تنب ةنالف
 .بوتكم رضحم يضاقلا هتبثأو .كلذب يضاقلا دنع اودهشي كيلامملا نم

 توبثملا رضحملا ىلع هعقوأو روكذملا لوسرلا ءاج نأ ىلإ هدنع ناطلسلا هذخأف
 ريسو ءمايأ دعب اورفاسو .هعم نمو لوسرلا تكسف ءطوطخلاب لمكملا

 . «انركذ امب باوجلا بتكو ؛ةيده مهعم ناطلسلا

 ناطلسلا فّرعو « ةفيطع فيرشلا رضح اهيفو » :”طوطخملا يف درو -
 نم هيدهتسي ناك يذلاو هميلاعم رياس عطق ةئيمر هيخنأ نأو ,هلاح فعض
 يف هل كيرش نوكي نأ ىلع هب رمتسي نأ ناطلسلا لأسو «ةدراولا راجتلا
 .« ةئيمر فيرشلل باتكو ديلقت هل بتكو كلذب هل مسرف ءعاطقالاو ةرمالا

 فعض ناطلسلا فّرعو ةفيطع فيرشلا رضح اهيفو» :2ينيعلا يفو
 راجتلا نم هيدهتسي ناك يذلاو هميلاعم رياس عطق ةثيمر هيخأ نآو هلاح
 ةرصالا يف هل اكيرش هب رمتسي نأ ىلع ناطلسلا لأسو .ةكم ىلإ نيدراولا

 ةثيمر فيرشلا ىلإ ًاباتكو ًاديلقت هل بتكو ,كلذب هل مسرف ,عاطقالاو
 .« كلذب

 لدعلا راد يف ةصق تعقو مايألا كلت يفو ٠ : ”طوطخملا يف درو -*

 ءانبأ ىلع هتبارق طلسو ؛ةيعرلا ملظ يف هتمكح دق وشنلا نأ بوتكم اهيفو
 هيلع ردو دقو .كرتلا ءانبأ نم باش قشع دق ةلودلا يلو هرهص نأو سانلا

 .ظمال :طوطخملا )١(

 وقل 1317/191١ ينيعلا (5)
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 هذه عوقو لبق ناكو «كيلإ لصت يذلا فحتلاو كتنازخ نم ةميظع لاوما

 نأ ناطلسلا فّرعو ءكلذ لثم يف نوصوق نيدلا فيس ريمألا ملكت ةصقل

 ريمعب فرعو .هرمأب ناطلسلا ملعأو ءدب فغش دق ساملأا ناك يذلا باشلا

 نم هيلع قفني ةريثك لاومأ نأو «باشلا اذهب اوفغش دق هتبارقو وشنلا نأ

 ركذ اذإ ءارمألا نم دحأ لوق ىلإ تفتلي ال ناطلسلا ناكو .ناطلسلا لاوم

 .«يشب هنع بجي مو .هرمأ نع ناطلسلا ضرعأف ءوشنل

 نم تفرع انأ : لاقو ديب ناطلسلا اهذخأ ةصقلا موقو قفتا الو

 فيس ريمألا هلقن ام هل ىكحو .ةصقلا هاطعأو هيلإ وشنلا بلطو .اذه بتك

 ىأر الو هفرعي مل باشلا اذه نأ ناطلسلا ةايحب فلحف ء هنع نوصوق نيدل

 ريمألا نم نيبيرقلا لغش هلك اذه امنإو « هتبارق نم دحأ الو ههجو هرمع
 نأ اوملعيو ءانع ةريثك رومأ مهنيذاتسأل اولقني مهنأ اوراتخيو . نوصوق

 «ناطلسلا دنع اناذأ ىلع اولمعيف .ءيش ناطلسلا نم اوفخي ام مهنيذاتس

 بلط همايق دنعو .هيدي نيب ىكبو ,«فلحيو ةنياكلا هذه رمأ نم لصنتي ذخأو

 يجنو «مالك سيحانملا نم عمست تنأ : لاقو «هيلع ركنأو نوصوق ناطلسلا
 ةايحب فلح ةعاسلاو «يتعفني يدنع بتاك ىلع يرطاخ رّيغت ىتح يل هلقن

 .ةريثك ناميإ فلحو ءهتبارق نم دحأ الو .باشلا اذه فرعي ام هنأ يسار

 يبصلا اذه رضحا ريس تنأو «بذكي ناطلسلا سار ةايحو : نوصوق لاقف

 هيطعا قدص ناك نإو ؛ينلباق بذك ناك نإ كل فرتعي وأ هبقاعو كدنع ىلإ

 2. .هارج

 دق وشنلا نأ اهيفو لدعلا راد يف ةصق تعقو اهيفو ١ :؟'”ىنيعلا يفو

 ةلودلا يلو هرهص نأو سانلا ىلع هتبارق طلس دق وهو ةيعرلا ملظ يف هتمكح

 ةنازخخ نم ةميظع ًالاومأ هيلع ردو دقو ؛كرتلا ءانبأ نم ًاباش قشع دق

 ةصقلا هذه عوقو لبق ناكو ,ناطلسلا ىلإ ءيجت يتلا فحتلا نمو ناطلسلا

 ,ظؤم :10// 7911 ينيعلا (1)
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 اذه نإ : ناطلسلل لاقو .كلذ لثم يف ناطلسلا عم نوصوق ريمألا ملكت
 وشنلا نأو .ريصع همسا نأو ساملأ ريمألا هب فغش دق يذلا وه باشلا

 تفتلي ال ناطلسلا ناكو .ناطلسلا لاومأ نم ةريثك ًالاومأ هيلع اوقفنأ هتبارقو

 الو .نوصوق مالك نع ناطلسلا ضرعأف ءءوسب وشنلا ركذي نم لوق ىلإ
 . اذه بتك نم تفرع انأ : لاقو .هديب ناطلسلا اهذخأ ةصقلا هذه تعقو

 فلحف .ًاضيأ نوصوق هنع لقن ام هل ىكحو ءةصقلا هاطعأو وشنلا بلطو
 نم دحأ الو هرمع يف هآر الو هفرعي ال باشلا اذه نأ ناطلسلا سأر ةايحب

 نوصوق ريمألا بيارق نم هلك اذه : لاقو « ىكبو ةريبك ناميإب فلحف «هتبارق

 ماق مث . ًائيش ناطلسلا نع يفخي ام هنأ مهملعل ةريثك ًارومأ انم هيلإ نولقني

 نم عمست تنأ : لاقو ,هيلع ركنأو نوصوق ناطلسلا بلطو . جرخو
 « ينعفني يدنع بتاك ىلع يرطاخ رّيغت ىتح ّيلإ هلقنت مث ًامالك سيحانملا
 نم دحأ الو باشلا اذه فرعي ام هنأ ناميالابو «ىسار ةايحب فلح هنإ نآلاو

 اذه ءارو ثعباف ؛بذكي ناطلسلا سار ةايحو : نوصوق لاقف .هتبارق
 هطعاف قدص ناك نإو ,ينلباقف بذك ناك نإف ء كل فرتعي هبقاعو باشلا

 .(. . .ةءازج

 7 ةنس نم جذامت

 نيبو هنيب مقو نأ ةدملا كلت يف قفتاو » : 20طوطصخملا يف درو ١-

 نزاخلا رمتقط نأ ناطلسلا فّرعف «مهنيب ةشحولا تبجوأ مالك نزاخلا رمتقط

 نم هعنمي هنأو ءاهقرسي ديري هنأو .ةنازخلا لام نم ةريثك ءايشأل ضرعتي

 ىلإ ليمي هنأو ,هنيد يف مهتم لجر هنأ كلذ نمض يف ناطلسلا فّرعو «كلذ

 ةعلق ىلإ هرفسب مسرف «ةيفخ سيانكلا ىلإ تقو لك لزنيو «ةينارصنلا نيد

 .«بلح

 نزانخلا رمتقط نيبو وشنلا نيب عقو نأ ًاضيأ قفتاو » :2)ينيعلا يفو
 .و١٠ 4 : طوطخملا )1١(

 را 117/1511 ينيعلا (؟)
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 ءايشأل ضرعت نزاخلا رمتقط نأ ناطلسلا فّرعف . اههنيب ةشحولا بجوأ مالك

 يف مهتم لجر هنإ : لاق ىتح هيلع طحلا يف غلابو .ةنارخلا لام نم ةريثك

 مسرف «ةيفخ سيانكلا ىلإ تقو لك لزنيو ةينارصنلا نيد ىلإ ليمي هنإو ءهنيد

 . «بلح ةعلق ىلإ هيفنب ناطلسلا

 فيس ريمألا ىلع ناطلسلا مقن اهيفو » : ''طوطخملا يف درو - ؟

 نم هركذ انمدق ام كلذل ببسلا ناكو ءهسبحب مسرو .هبرضو زوكالا نيدلا

 برضو ءزوكالا لّؤن املو .نوشلا نم ةلغلا ظفح ىلع سارتحالاو ءالغلا
 غلب «مهيب ظيغلا بجوأ مالك هراداتسأ عم ملكتو هسّرجو عراقملاب راسمسلا

 هأقلت ةمدخلا زوكالا لخد رابنلا ركاب ناك املو .هيلع بعصف نوصوق كلذ

 تربك دق ًاضيأ زوكالا سفن ناكو .هتناهإ دصقو همتشيو هبسي ذخأف نوصوق
 :هل لاق نأ ىلإ ءشحاف در هيلع دري مالك لاق املك نوصوق راصو « مظاعتو

 ناك هنأ بجاحلا دوعسم ريمأ ينربخأو .داوقلا تنأ :هل لاق .داوق اي كلاو

 ام ةرثك نم نأو .هذاتبسأ دنع مظعأاو هنم ىوقأ وه نم مالك نوصوقل ملكت

 « هللاو : لاق ءهمكلي نأ زوكالا هيلإ ىشمف .همكلي نأ دارأ نوصوق قنح

 ريمأو ةرواحملا كلت يف مهو .نوصوق قح يف زوكالا نم هتيأر امم تفجر دقل

 «مهيلع ةعمتجم ةبلغلا ىأرو «سلاج ناطلسلاو نوصوق ىلع رّسكي دوعسم

 نوصوق راسمس نأ هيلإ اكشو « انركذ امك هيلإ مدقتف ناطلسلا زوكالا ىأرو

 .(«.. .بيسلا كلذي ينناهأو ينمتش هنأو «تيكو تيك أولعف هراداتسأو

 زوكالا نيدلا فيس ريمألا ىلع ناطلسلا مقن اهيفو » :0"2ينيعلا ينو

 رايدلا يف ءالغلا عقو امل هنأ كلذ يف ببسلا ناكو ؛هسبحب رمأو هبرضو

 عراقملاب هبرضو نوصوق راسمس كسسم هللا ءاش نإ هركذن امك ةيرصملا

 هبسي ذحختأو ءنوصوق كلذ غلبف «هراداتسأ ىلع مالكلا يف ظلغأو .هسّرجو

 ام لثم نوصوق ىلع دري راصو « تمظاعتو تربك زوكألا ىفن ناكو ؛هنعليو

 0 والاه :طوطخلا(١)

 .ظلدد 1107/5401 ينيعلا (؟)
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 لاق . داوقلا تنأ : هل لاق . داوق اي : نوصوق هل لاق ىتح نوصوق لاق
 ناك ام شحفأب نوصوق ىلع دري ناك هنأ بجاحلا دوعسم ينربخأ : يوارلا

 زوكالا هيلإ ىشمف .همكلي نأ دارأ نوصوق قنح ةدش نمو ,نوصوق هلوقي

 ىأرو ءسلاج ناطلسلاو نوصوق ىلع رّسكي دوعسم ريمأو .همكلي نأ دارأو

 اي : لاقف .ناطلسلا ىلإ مدقت كلذ زوكالا ىأر املف . . طايعلاو شوعلا

 ينناهأو ينمتش هنإو .ءتيكو تيك العف هراداتسأو نوصوق راسمس نإ ءدنوخ

 اهأشنأ يذلا هاقناخلا غورف ناك [ اهيفو ] ١ : ”طوطخملا يف درو -“

 راوجب هاقئاخخ لمع يف ناطلسلا رواش دق ناكو . نوصوق نيدلا فيس ريمألا

 نم تءاجو ءاهترامع يف مهتساف ءكلذب هل مسرف فأشنأ ناك هل عماج

 نقتأو ءمامح اهراوجب لمعو هيلإ جاتحي ام لك اهيف عنصو .«نوكي ام نسحأ

 لجر ناكو «يناهفصألا نيدلا سمش خيشلا رصم ىلإ راس دق ناكو .اهترامع
 املو . ملعلا يف ةريثك ةرهش هل ناكو ةيلقعلا مولعلا يف اهلجأو ةريثك مولع هل

 لثم نوكي نأ نيدلا ماوق خيشلاو نيدلا دجم خيشلا هيلع راشأ اهغورف برق

 جاتحي [ام ] اهيف بّترو ءاهيلإ هبلطف « هاقئاخلا هذه لثم يف لجرلا اذه
 .« خياشملا عم هرمأ قفتاو « هيلإ

 نيدلا فيس اهأشنأ يتلا هاقناخلا ةرامع تلمك اهيف » :''ىنيعلا يفو

 نيدلا سمش مامالا خيشلل اهتخيشم ضوفو ؛ةفارقلاب يرصانلا نوصوق

 يذلا عماجلا راوجب هاقناخ لمع يف ناطلسلا رواش نوصوق ناكو . يناهبصألا

 نوصوق غرف امل : ةهزنلا ينو .ًامامحاهراوجب لمع مث .كلذب هل مسرف «هاشنأ

 نوكي نأ نيدلا ماوق خيشلاو نيدلا دمحم خيشلا هيلع راشأ هاقناخ ةرامع نم

 كلت يف رصم ىلإ مدق دق ناكو «يناهبصألا نيدلا سمش خيشلا اهخيش

 . «مايألا

 و١٠٠ :طوطخملا(١)

 رلاخأ : 11/1911 :ىينيعلا (5)



 الالا/ ةنس نم جذامت

 ىعس يترعسلا نيدلا مجن يفوت امل ناكو » : !'”طوطخملا يف درو - ١

 هل ءايشأ محل مدقو . اغبقاو نوصوقو كتشب دنع خابطلا نب نيدلا باهش
 بصنم بصتنملا اذه : لاقو « مهنم ناطلسلا لبقي ملف « ةبسحلا يف ةروص

 اذهب مهعفدو . ماكحالاو عرشلا فرعي نم الإ هيف نوكي نأ نكمي ام « ريبك

 خابطلا لثم عيانصلا لهأو نيخابطلا ىلع ًابستحم نوكي نأ لأسف ءببسلا
 « هيلع ءايضلا ةيلوت بيقع ةرهاقلا لزنو . كلذب هل مسرف . هريغو يناولحلاو

 دنعو . مهريغو نيناولحلاو نيخابطلا ضرعيو ةبسحلا ةكد يف سلجي راصو

 راح تيزب مهجراسم اودقي ال مهنأ نييناولحلاو ةهكافلا ةعيب بلط هتيلوت
 ةهج باتك كلذ ىلع بتكو « اهوط يف دازو « مامحلا يف راصقلا طوفلا عنمو

 .« ةرهاقلاو رصم يف ةريثك ءايشأ بترو « اهيف نوكي

 نبا نيدلا مجن تام امل : ةهزنلا بحاص لاقو » : 0'2ينيعلا ينو

 « ةرهاقلا ةبسح ةيالو هل فيضأو نيدلا ءايض بلط « ةبسحلا يلوتم يترعسلا

 مدقو « اغبقاو نوصوقو كتشب دنع خابطلا نبا نيدلا باهش اهيف ىعس ناكو
 ملف « هببسب ناطلسلا عم اوثدحتف . ةبسحلا ةيالو يف ةروص اهل ءايشأ مه

 نم لإ هيف نوكي نأ نكمي امو ءريبك بصنم اذه : لاقو « مهنم لبقي
 ىلع ابستحم نوكي نأ لأسف « ةقيرطلا هذهب مهعفدو ء عرشلا ماكحأ فرعي

 ةرهاقلا ىلإ لزنو « كلذب ناطلسلا هل مسرف . مهوحنو نييناولخلاو نيخابطلا

 ضرعيو ةبسحلا ةكد يف سلجي راصو « هيلع ةعلخلاو نيدلا ءايض ةيلوت بيقع

 ال نأ مهّرَمَأو ءاولحلاو ةهكافلا يعايب بلطو . مهريغو نييناولحلاو نيخابطلا
 يف دازو تامامحلا يف راصقلا طوفلا عنمو . مهجراسم يف راحلا تيزلا اودقي

 .« اهوط

 .ظا(5-و145 :طوطخملا(١)

 رالف :؟ال/5911 ىنيعلا (1)

١ 



 نيدلا زع ريمألا عماج يف بطخ اهيفو » : 'طوطخملا يف درو - ؟

 ءايشأ عماجلا اذه ةرامعل قفتاو . عبس ةنس يف هلمع ركذ مدقملا يريطخلا

 الو « روبنز نبا نيدلا فرش يضاقلا ةيقاس هيف رمع ناكم ناك هنأ « ةبيرغ

 كلما ناطلسلا روضح لوأ يف ةدجتسملا ريامعلا قالوب يف سانلا ترمع
 هذه رواحم رمعو , دعسو ربك دق شارفلا زع نبا دمحم جاحلا ناك . رصانلا

 هللا هلمغت يفوت نأ ىلإ لاحلا كلت يف تماقأو « رحبلا ىلع أراد ةيقاسلا

 يقبو « هيلإ تلصتا ثيح ىلإ اهرمأ يف ىعس قرزألا نبا ناكو .  هتمحرب

 تبقل نأ ىلإ مهريغو ىراصنلا نم عامتجالاو وهللا نم ةيضرم ةلاح ريغ ىلع
 .( . . .نيقسافلا رادب

 زع ريمألا عماج يف بطخ اهيفو : ةهزنلا بحاص لاق» : 2"! يىنيعلا يفو

 ناك هنأ.يهو « ةبيرغ ءايشأ عماجلا اذه ةرامعل قفتاو . يريطخلا نيدلا

 قالوب يف سانلا ترمع املو , روبنز نبا نيدلا فرش يضاقلا ةيقاس هناكم

 جاحلا ناكو ,كركلا نم رصانلا كلملا ناطلسلا روضح لوأ يف ةدجتسم ريامع

 ىلع اراد ةيقاسلا هذه راوجب رمعو ءادعسو ربك دق شارفلا رع نبأ دمحم

 قرزألا نبا ناكو . هللا ةمحر ىلإ يفوت نأ ىلإ ةلاحلا هذه ىلع تماقأو ءرحبلا

 وهللا نم ةيضرم ةلاح ريغ ىلع اهيف يقبو « هيلإ تلصتا ىتح اهرمأ يف ىعس
 .2.. .نيقسافلا رادب تبقل نأ ىلإ مهريغو ىراصنلا نم عامتجالاو

 لالج ةاضقلا يضاق تيب مجه ناك اهيفو » : 7طوطخملا يف درو

 يف ناك ام رياس اوذخخأو هيلإ اولخدو « رحبلا يف هيلإ اورضح رسنم نيدلا
 توصلا عقوو « ءاسنلا شامق امنإو « ةروص هل ءيش هتيب يف اودجي ملو « هتيب

 اوحرجو « ًادحاو ًارفت ءارفخلا نم اولتقو . ءارفخلا مهكردأف « ةريزجلا يف
 راضحا مسرو يلاولا بلطف ءهرمأ ناطلسلا فّرع حبصأو ةعامج مهنم

 .واهقك واهم :طوطخملا 0

 .ظادت 1 11/794131 ينيعلا (؟)
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 رحبلا يف يذلا ديصلا ٌُبابرأو نيدايصلا بكارم كسم يف اوعرشو . ءامرغلا

 مهنع اوطحي نأ اوقفتاو . ججح كلذب مهيلع اوبتكو . يلبقلا هجولا رياس نم
 يف يرجي ام اوكرديو . ديصلا ىلع ناطلسلا ناويدل هودهتسي يذلا قحلا عبر
 .2 مهورمسو رسنملا نم ةزيحلا نم ةعامج اورضحأ مايأ دعبو . رحبلا

 تيب ىلع مجه رسنملا نأ ةنسلا هذه يف ثداوحلا نمو » : 27ينيعلا ينو

 هبلاغ ناكو « هتيب يف ام عبج اوذخأو «رحبلا يف نيدلا لالج ةاضقلا يضاق

 ٠ رسنملا لتقو . ءارفخلا مهردأف « ةريزجلا يف توصلا عقوو .ءاسنلا بايث

 ااضحاب يلاولا ناطلسلا رمأ اوحبصأ املو . نيرخآ اوحرجو ًادحاو ًاصخش

 دعب مث . ءيش رهظي ملو ءرحبلا يف نيدايصلا نم ةعامج كسمف . ءامرغلا

 ٠. مهورُمسو رسنملا نم ةزينللا نم ةعامج اورضحأ مايأ

 ببسب ةفيلخلا ىلع جرح دق ناطلسلا ناك » : 2'!طوطخملا يف درو

 .وهللا ريثك ناكو . هلهألو هل هزنتسم ناكم ليفلا ةريزجب رمع دق ناك هنأ

 وبأب فرعي رادمج هكيلامم نم ناطلسلا دنع ناكو . برطلاب فوغشم

 نيبو هنيب بحصو . هبحصي هيقف هلو « ةنئسحلا هوجولا نم ناك . ةماش

 ناطلسلا غلبف . ةمدخلا نع لغتشيو هدنع عطقنيو هيلإ ددرتي يقبو « ةفيلخلا

 نباو ةفيلخلا بلطو ,ملؤم برض هبرضو هبلطف « ةفيلخلا ىلإ ددرتي هنأو هرمأ
 ىلإ مهريسو مهنع جرفأ مث ةدم اوماقأو .ةعلقلا اوعلطو «هدالوأ رياسو همع

 مه بترو . مهرمأب ظفتحي نأ صوق يلوتمل بتكو . هدالوأ عيمجو وه صوق

 . . مهيفكي أم صوق يف

 لع بضغ ناطلسلا ناكو : ةهزنلا بحاص لاقو ٠ : ””ىنيعلا ينو

 ءاكو , هلهألو هل ًاهزتعسم ًاناكم ليفلا ةريزجب رمع ناك هنأ ببسي ةفيلخلا

 ظللت ال411 ينبعلا ()

 .ءا44- ظا وا : طوطخملا (5)

 ركل ا ظلت رااح يبيعلا يفز

 ضن



 يبأب ىمسي هكيلامت نم رادمج ناطلسلا دنع ناكو . برطلاب ًافوغشم وهللا ريثك

 ع ةفيلخلا نيبو هنيب بحصأ هيقف هل ناكو . ةنسحلا هوجولا نم ناكو « ةماش

 ء كلذ ناطلسلا غلبف . ةمدخلا نع لغتشيو هدنع عطقنيو « هيلإ درتي يقبو

 مهرمأو «فدالوأ رياسو همع نباو ةفيلخلا بلطو « ًالؤم ًابرض هبرضو هبلطف

 يلوتل بتكو . صوق ىلإ مهريسو مهنع جرفأ مث ةدم اومافأف ؛ةعلقلا عولطب

 . .مهيفكي ام محل تنرو « مهب ظفتحم نأ صوق
 ال8 ةئس نم جذامن

 دي نأ مسرو «نامكرتلا ريمأ بلطف . . .2 :9طوطخملا يف درو ١

 اولعفو اولخدف ءمهتداع ترج اك « اوقرحيو اوجرخيو « ةراغلل لخديو رسجلا

 هركسع روبع هغلب اذإ هنأ نامرق نبال بتك ًاضيأ ناطلسلا ناكو ١ ميظع لعف

 نبا غلب انو . ًاضيأ اوريغيو اولخدي هدنع هركسع درجيف « سيس ةيحانل

 نم سيس ىلع ةراغلا تمظتناو ًاركسع هتهج نم درج ركسعلا لوخد نامرق

 مهريغو يقرطلا ليلخو دواد نبا لثم نامكرتلا ءارمأ تناكو ء تاهحلا رياس

 رياس يف نارينلا اوقلطأو . ًافصفص ًاعاق سيس اوكرتف ةباسكلا برعلا نم

 .« اهتكامأ

 رسجلا دمي نأ هرمأو , نامكرتلا ريمأ بلط ...» :29ينيعلا ينو

 دق ًاضيأ ناطلسلا ناكو ءاودكتفو اولخخدف قرحيو برخيو « ةراغلل لخديو

سيس ةيحانل ه هركسع روبع هغلب اذإ هنأ نامرق نبال بتك
 نم ًاركسع درجي 

 دالبب ناطلسلا ركسع لوخد نامرق نبا غلب الو . نوريغيو نولخدي هدنع

 رياس نم سيس ىلع تاراغلا ترئاكتف « ًاركسع هتهج نم درج ء سيس

 نم امهريغو يقرطلا ليلخو دواد نبا لثم نامكرتلا ءارمأ ناكو . تاهجلا

 )١( ظ139 :طوطخملا ١/١

 ) )0ىيعلا ١7/8911 : ىالق
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 رياس يف نارينلا اوقلطأو , ًافصفص ًاعاق سيس اوكرت ةباسكلا برعلا

 . « اهنكامأ

 وحن ىلإ بكرم يف لسرلا تبكرو ...) : 7'2طوطخملا يف درو - 17

 لاومأ هيف نأ بلح بيان اوفرعو اوداعف ء هوملسيل سلطألاب بقلملا جربلا

 ةثالث مهولهمأف « بكارملا يف مهلصاوح لقن ىلع ةلهملا اودصقيو « راجتلا

 فلأ ةرجأ ارب ىلإ هرجاتم جورخ ىلع ىركأ راجتلا ضعب مهيف ناكو , مايأ

 ءارمألاو بلح بيان بكر موي ثلاثو « رانيد يفلأب بكرم يف هلمحو «رانيد

 رطسأ تبتكو « هيلإ انلخدو « جربلا ىلإ مهتبحص ةعامجو انأ تنكو « هتبحص

 يناطلسلا قجنسلاو جربلا ىلعأب هدوعص دنع بلح بيانل يذلا مامالا اهأرق

 هذه تبتكف . ةديرجلا كلت يف ةديرحلا هتملست نم تنك ىننإف « هتبحص

 . .نيدهاجملا فويس نكم يذلا هلل دمحلا : رطسألا

 بقلملا جربلا وحن ىلإ بكرم يف لسرلا تبكرو ... » : ؟9ينيعلا يفو
 اوبلطو ءراجتلا لاومأ هيف نأ بلح بيان !وفّرعو اوداعف .هوملسيل سلطألاب

 ضعب هيف ناكو . مايأ ةثالث مهلهمأف « بكارملا يف مهلصاوح لقتل ةلهملا

 يفلأب بكرم يف هلمحو « رانيد فلأب ربلا ىلإ هرجاتم جورخل ىركأ راجتلا
 ,هعم ءارمألاو بلح بيان بكر ثلاشلا مويلا يفو : يوارلا لاق . رانيد

 ىلعأ اندوعص دنع رطسألا هذه تبتكف « انلخدو « جربلا ىلإ مهعم انأ تنكو

 فويس نكم يذلا هلل دمحلا : يناطل ١ قجنسلا عم جرسلا

 .  نيدهاجملا

 عيارلا بلح ىلإ انلوصو ناكو .. . » : "طوطخملا يف درو -*

 ٠ هربخم بلح بيان كولمم لصو مويلا كلذ ركابو . ةجحلا يذ نم نيرشعلاو

 ظلال ولالا :طوطخملا )١(

 .ظاللم : )9/7911 ىنيعلا 5)

 .واالال  ظاالا : طوطخملا ")

 اقام



 لصو ياطلغمو الإ ةعاس دعبأ امو . هامح ىلإ بكرف . رضحي مل هنأ ملعو

 عرشف ٠ هروضح نع هلأسو « همركأو هاقلتو هيلإ ماقف ٠ ياطقرأ ريمألا ميخم

 ليللا رهسأ سارغب يف درجم نيرهش يل ؛ريمأ اي : لاق . عجوتلاو ءاكبلا يف
 تدعقو ماج لع مسجلا تبكر مث « اهريغو قيجانملا تلمع ىتح راهنلاو

 اوقي ءيشلا ر ماو ء ياودو يكيلاممو ان أ تكلهو « نيرهش هسرحأ

 ا ييسر رسام لسا نأ ف « قي ةماغلا هذ ثم ببن

 هب فطلتي ياطقرأ ذخأف 1 يب لعفي دارأ امههمف . يذاتسأل حورأ انأو هفلاخن

 تابو هعور أّدهو . ةنسح ءايشأ لك هل نمضيو « هرطاخ بيطيو
 4... ةهدنع

 عبارلا يف بلح ىلإ انلصو مث : يوارلا لاق . . . » : "0 ىنيعلا يفو
 ياطلغم نأب ربخلا ءاج مث . ةيضاملا ةئسلا نم ةجحلا يذ نم نيرشعلاو

 يف عرشف «٠ هروضح نع هلأسو .ماركالاب ياطقرأ هاقلتف ياطقرأ ىلإ لصو

 ١ سارغب يف ادرجم نيرهش ةدم يلانأ ءريمأ اي : لاقو . عجوتلاو ءاكبلا
 ناهاج ىلع رسجلا تبكر مث « اهريغو قيجانملا تلمع ىتح يو يل رهسأو
 يل لوقي ءيشلا رخآو «ياودو يكيلاميو انأ تكلهو «٠ نيرهش هسرحأ تدعقو

 ام ناطلسلا نإ مث . ةئيبخلا ةعلقلا هذه لثم يف ابيان لمعا : بلح بيان

 ىلإ جورأ انأو , ىصعو فلامخ هنإ لاقي ىتح لع صصنتلاب ًاموسرم لسرأ
 « هرطاخ بيطيو هب فطلتي ياطقرأ ذخخأف ! يب لعفي دارأ امههمف يذاتسأ

 . هدنع ةليللا كلت تابو « ةنسح ءايشأ لك هل نمضيو

 انل نيبتت طوطخملا صنو «ةهزنلا» نع ىنيعلا هلقني ام نيب ةنراقملا ىدلو

 : ةيتآلا قئاقحلا

 ةغايصلا بنجتي ثيحب بولسالا يف ريبغتلا ضعب دمتعي ينيعلا ّنأ

 ظلال :37/8411 ينيعلا 1)

 ناز



 كلذب ًاحرصم ؛ «ةهزنلا» فلؤم ىدل (ًاوحنو ءالمإ) ةيماعلا يف ةطرفملا

 .« بوكر موي هل لصحو » لحم هيدل لحت « ًابكار ًاموي ناكو ؛ ةرابعف « ًائيح

 ع خاسنلا لمع نم نوكي دق فذحلا اذهو , فذحلا ىلع هلقن يني - ؟

 مادق نولوقي ام مهفرعو ٠ ةرابعف ء هسفن فلؤملا نم زاجيالل ابلط نوكي دقو
 ةرابع كلذكو .«نامجلا دقع» نم تطقس ( يناثلا صنلا يف) « ناطلسلا

 هل مسرو مهرد فلأ ( ...) بيرق مهتم ناطلسلا ةبيغ يف هنأ هفّرعف »

 ةالولا نأ ناطلسلا وشنلا فّرعو . قودنصلا رضحي نأ ىلإ ىسوم ةبوقعب

 . ( هسفن يناثلا صنلا نم ) تطقس اهلك « لاومألا مبنم لصحتو بلطت اهعيمج

 نيصن يأ نيب مساح فالتخا ىلع ًادهاش سيل فذحلا نأ مولعملا نمو

 .هلقن ديري ام ىدم يف هسفن لقانلا مكحت ىلع دهاش وه لب

 ةظفلف : فذحلا نع ًافلتخم ًافقوم لقانلا ىدل تادايزلا فقتو -
 هل ةناهإ نع » ةرابعو « طوطخملا يف درت مل ( لوألا جذومنلا يف ) ؛هروضحب»

 ليلعتلا وه اف ء ينيعلا صن هب درفني امم (هسفن جذومنلا يف) « ةمرح قارخإو
 افرصت ينعي ينيعلا ىدل داز ام نإ لوقن نأ عيطتسن ال ؟ ةرهاظلا هذهل لثمألا

 لقني يتلا ةخسنلا نأ كلذ ىنعم نوكي دق نكلو . دعبتسم رمأ اذهف لقتلا يف

 نأ كلذ دكؤي دق اميو ءانيدل يتلا ةخسنلا نم ىفوأو لمكأ ىنيعلا اهنع

 .نايحألا بلغأ يف ةريصق ةلمج وأ ةظفل ىدعتت ال تادايزلا

 ةلواحم وأ مهولا هببسي ام اهنم عاونأ ىلع يهف تارييغتلا امأ 4

 ال ام اهنمو . «أرغيب» حبصت طوطخملا يف «اغبلي» ةظفلف قباس مهول حيحصتلا

 وه ناطلسلاو « هذاتسأ دنع » ىلإ «ناطلسلا دنع» ريبعت لقني ذإ دوصقملاب لخي

 ترشأ يتلا ةيبولسالا تارييغتلا كلانه كلذك . ربخلاب ىبعملا ذاتسأ هسفن

 لاح ىلإ هربخلا» لاح نم ةغيصلا لقن ًانايحأ هذه نمضتتو « لبق نم اهيلإ
 هيلع ضبقاف» حبصت « هرضحيو هدّيقيو هيلع ضبقي نأ » ةلمجف ؛«رمألا»

 نوكت نأ امإو ءملق قبس نوكت نأ أمإ تارييغت ةمثو .« هرضحاو هْدِّيِقو

 ضف



 : ليصأ قرف نع مني هنأل ًانايحأ ماه فالتخالا اذهو . خسنلا يف ًافالتخا

 حبصت « هصخ امو ياطرق نيدلا باهش لام عيمج » : ةرابعف

 .« هصخ يذلا ياطرق نيدلا باهش لام عيمج »

 . ماه نيترابعلا نيب قرفلاو

 ةغيص المعتسم نايع دهاش نوكيو رمأ نع يفسويلا ثدحتي نيح و
 قئاقحلا روزل لعف ول هنأل . كلذ يف هيراجي نأ ينيعل ييعلا عيطتسي ال « « ملكتملا

 ينعي وهو « يوارلا لاق » هلوقب فقاوملا هذه لشم رّدصي اذهو « ةيخيراتل

 .هسفن يفسويلا كلذب

 اذهلو . نيصنلا نيب نيابتلا هجوأ نع ًاريثك ديزت يقالتلا هجوأ نأ ريغ

 ةهزن » نم ةعطق طوطخملا نأ وهو « لبق نم هتررق ام ينيقيلا دكؤملا نم تاب

 .بير نود « رظانلا
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 لوألا لص علا

 هرّصعو خرولاىةسويلا 1

 ١ يفسويلا رصع يف ةحملا- :

 ةناكم لتحا يذلا نوالق نب دمحم رصانلا مكح ةرتف يفسويلا رصاع

 ةنطلسلا بصنم يلو هنأ كلذو . ماشلاو رصم يف كيلامملا نيطالس نيب ةصاخ

 رصانلا يلو دقف ,ةنس نيعبرأو عبرأ وحن تغلب نمزلا نم ةرشفل

 ءهرمع نم ةعساتلا يف وهو « 11917 / 591 ةنس مرحملا يف ةنطلسلا دمحم

 ىدامج يف ةيناث اهيلإ ديعأ مث ء117914/ 5984 ةنس مرحملا يف اهنع لزع مث

 3 ١1١/7١8 ةنس ناضمر يف اهنع لزع مث 2199/5948 ةنس لوألا

 ىتح اهيف رمتساو « 11١/04 ةنس لاوش يف ةثلاثلا ةرملل اهيلإ ديعأ مثإ

 نم هريغل قفتت مل ةلم يهو .21841/141 ةنس ةجحلا يذ يف هتافو

 ةصاخو هفالسأ يديأ ىلع ةلودلا دعاوق ءاسرإ مت نأ دعب كيلامملا نيطالس

 مظعم ىلع بلغتلا نكمأو « ليلخ فرشألاو نوالق روصنملاو سربيب رهاظلا

 نيطالسلا ءالؤه دي ىلع متف . اهتضرتعا يتلا ةيجراخلاو ةيلخادلا لكاشملا

 ء(7951١1 59١/ +1١15 -5ه4) ماشلا داب يف يبيلصلا دوجولا ءاهنإ

 .74 : 4 رصتخملا لادفلا وبأ ءاهدعب امو ظا0 7 ظا94١ :ةركفلا ةدبز .يروصتملا سربيب )١(

 يناولا .يدفصلا ءالال ء.1886 23:5 رخافلا ردلا .يراداودلا نبا ؛هال ه4 4

 كولسلا .يزيرقملا +85 -78 : 4 تايفولا تاوق .يبتكلا ركاش نبأ ؛#04 #87: 4

 الا قم :؟١ مكر مالا ضلع وللا ثا
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 ىلع لوغملا ىلوتسا نأ دعب « نيح ىلإ ولو « دالبلا نع يلوغملا رطخلا داعبإو
 مالسالل لقعم رخخآ ةيرصملا رايدلا الإ مهمامأ قبي ملو ةيمالسالا كلامملا عيمج

 . ؟7قرشلا يف

 « ةشلاثلا هتيالو يف ةصاخ تازاجنالا هذه دمحم رصانلا لمكتساو

 راتتلا رهق يف حجنو , 257شرعلا ىلإ نيحاطلا ءارمألا ةفاك ىلع ىضقف

 240 .يرألا دالب دض ةيبيدأت تالمحب ماقو « 2؟9تارفلا دعب ام ىلإ مهدرطو

 هترطيس مكحأ امك «لالغو لام نم مهيلع ام مازتلاو عوضخلا ىلع مهلمحل

 كلم كبزأ ناقلا مايأ ةضاخو راتتلا كولم دهاعو ١ نميلاو زاجحلا دالب ىلع

 « فارطألا ةيمارتملا هتطلس ءاجرأ يف عاضوألا هل ترقتساف «قارعلا

 5” رئاس هبتاكف « جراخلاو لادلا يف ةباهم همكح ىلعو هيلع ىفضأ

 . هوباهو هوداهو

 فيرصت يف ةقئاف ةردقمو ةردان ةيافك رصانلا كلملا ناطلسلا تبئأو

 مكحلا مظن ثيدحتب اهتاسسؤم ريوطت ةرورض ىعو نأ دعب « ةلودلا نوؤش
 بئان ةفيظو لشثم ىربكلا فئاظولا ضعب ىغلأف . ( ةصاخ ةيلاملا) ةرادالاو

 رظان ةفيظو اهزربأ ىرخأ فئاظو اهناكم ثدحتساو « ريزولا ةفيظوو ةنطلسلا

 تاعاطقلا طيشنت ىلع دعاسو « ةلودلا دراوم طبض ىلع لمع امك . صاخلا

 ةيلمعلا يهو « يضارألا عيزوت ةداعإ لالخ نم ةعارزلا ايس.ال ةجتنملا

 . ةيداصتقالا ةايحلا راهدزا ىلإ ىدأ امم . ؟*يرصانلا كورلا مساي ةقورعملا

 ٠١ :رشانلا ةمدقم ,رهاظلا كلملا خيرات :دادش نبا(١)

 . يروصتنملا رقتسارقو .يقاسلا رمتكبو ءريكتشاحلا سربيب مهنمو (1)
 : 8 يراداودلا نبا #١7٠. ناسين 14/0017 ةنس ناضمر لهتسم يف «بحقشو ةكرعم رثإ (؟)

 فام: "7/1 يزيرقلا 419١ مع

 12011550010 ؟اذعا ماع عم هلسومأك آكل, ٠ 324 عا ملال

 .رامخ-ظلتم نادل ركع :طوطخملا|(5)

 ,43 1 ٠ برألا ةيابغ : يريونلا . ١18/015 ةنس كلذ لصح (ه)
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 نم همكح لظ يف ةيرصملا رايدلا تهع يتلا ءامخرلا ةجوم ىلع لدأ سيلو
 سرادملاو روصقلا نمو .اهماقأ ىتلا ةمخفلا ريامعلاو ةديدعلا تآشنملا
 : «"”اهئاشنإ ىلع عجش وأ رداب يتلا دجاسملاو

 نم ةجرد تفرع يتلا ةيملعلا ةكرحلل هعيجشتب دمحم رصانلا رصع زيمتو
 رارقتسالا ناك اذإو ءرصعلا كلذ مولع ىتش يف ريفو جاشناب تلثمت ءاطعلا
 شرعلل رصانلا ءالتعا ذنم ةيماشلاو ةيرصملا رايدلا هتفرع يذلا يسايسلا

 نإف « ةيفاقثلا نيدايملا ةفاك يف جاتنالا نم ضيفلا اذهب حمس دق ةثلاثلا ةرملل
 هدهع هفرع يذلا يسايسلا رارقتسالل وأ رصانلا ءاطعل ةجيتن نكي مل كلذ

 ةلودلا ذنم . يدعاصت لكشب يضاملا يف نزتخا امل ًاميوتت ناك امنإو ء. بسحف

 تاسسؤملا نم « ةيكولمملا ةلودلل الوصوو . ةيبويألا ةلودلاب ًارورم ةيكنزلا
 تاناتسراميبلاو ثيدحلا رودو عماوجلاو سرادملا اهدامع ناك يتلا ةيفاقثل

 نم ةماع ةيعامتجا ةئبعتب صخلتي « ةيادبلا ذنم هد رود بعلل اهريغو
 لالتحالا نم ةيمالسالا يضارألا ريرحتل سدقملا داهجلا ىلإ ةوعدلا لالخ

 . ةليوط تاونس ماد يذلا يبيلصل

 يف مالعأ زورب يداليمل رشع عبارلا / يرجحلا نماشلا نرقلا دهشو

 نيب ةقومرم ةناكم اوبستكا نوخرؤم مهنيب نم ناك « ةيمالسالا ةفاقثلا

 يطوفلا نبا نيدلا لامك : مهتم « يمالسالا يخيراتلا ركفلا يف نيمهسمل

 ,(1ا/85؟ت)) ادفلا وبأو «(1/17 تر ينينويلا نيدلا بطقو ء(1/5 ت)

 يبهذلا نيدلا سوشو «, ( "ل”4 ت) يرزجلاو .( الا*” ت) يريونلاو

 يرسمعلا هللا اضف نباو :( 8/14 ت) يدرولا نباو .(الؤ6ت)

 يبتكلا ركاش نباو ء ( 754 ت) . يدفصلا نيدلا حالصو .( 44 ت)

 (الال4 ت)ريثك نباو .( ال١1 ت) يكبسلا نيدلا جاتو .( 1754 تو

 خيراتلا يف بتك نيب ةيخيراتلا مهتافنصم تعونتو . نوريثك مهريغو

 ,.ظلوح ىلقم ىلذال ناك ظحأ والك ا ظالم ,ظكو  ظالاب : طوطخملا :رظنا )١(
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 7 ؟ريسلاو ؟'2مجارتلا بتكو « 22ماعلا

 اذل ء رصعلا كلذ يف ةزرابلا ةيمالسالا ةيصخشلا دمحم رصانلا ناك الو

 « نيخرؤملا هيرصاعم مامتهاب هتاطاشنو هتازاجنا رئأتست نأ ًابيرغ نكي مل
 قيرف راتخا نيح . ؟؟”هرابخأ درس يف ةيخيراتلا تاعوسوملا باحصأ لاطأف

 « ناطلسلا 2'ةريس نع اهتاذب ةمئاق ةلقتسم بتك فيلأت 22نيخر ؤملا نم رخآ

 . يفسويلا ىسوم خرؤملا قيرفلا اذه نمو

 : خرؤملا يفسويلا - ”

 : هتايح أ

  نيدلا دامع , يرصملا يفسويلا ىبحي نب دمحم نب ىسوم وه
 ةنس رخآ , (995919/9// 3195 ةنس ةرهاقلاب دلو . ىبحي خيشلا نباب فورعملا

 . هم ال ةنس لئاوأ يف اهب يتوت و ,« سربيب رهاظلا كلملا مكح نم

 يف ًامدقم ناك يفسويلا نأ ء هرصاعم . يدفصلا هلوقي امم ذخؤيو

 ريشك نباو .(مالسإلا خيرات ) يبهذلاو ؛مبدألا نونف يف برألا ةيات) يريونلاك (4)و(1)
 . (خيراتلا يف ةياهنلاو ةيادبلا)

 . (تايفولا تاوف) ركاش نباو . (تايفولاب يفاولا) يدفصلاو , (ءالبنلا مالعأ ريس) يبهذلاك (؟)
 مايأ يف هيبنلا ةركذت) بيبح نباو .(رصانلا كلملا ةريس يف رخافلا رءالا) يراداودلا نباك (ه)و ()

 . '(يح اصلا نووالق نب دمحم رصانلا كلملا خيرات) يعاجشلاو .(هينبو روصنملا
 :(0188) ببج خرؤملا لوقي يبرعلا خيراتلل رداصمك اهيتمهأو ريسلا ةباتك نف نعو (5)

 ةياور يف هيلجت نم رثكأ ريسلا ةباتك يف ىلجتي خيراتلا نيودت ملع يف يقيقحلا برعلا غوت نإ

  «رابخألا

 .801 ص .4 م ,:خيرأت» ةدام : ةيمالسالا فراعملا ةرئاد :رظنا

 يؤخر 501١ مقر ,كلاعلا دمحأ يخل ءرصعلا نايعأ يف يدفصلا دنع درو كلذعك (7)

 (و64١1) ايفوص ايآ ةخسن ف درو ال فلاحم وهو 7١5( صر مقر باتكلا سيئرو

 عمجارملاو 941 : 4 ررد نجح نبا اينع لقتو ,555 ةنس تناك هتدالو نأ ركذ ثيح

 يداو ةكرعم يف خرؤملا ةكراشم نع ركذ ام وهف 57/5 ةنسل انحيجرت ببس اما .ةثيدحلا

 584 ةنس رادنزخلا

 ف



 فرعن ال اننأ عمو « ةرهاقلا يف ميقملا يكولمملا شيحلا يف « ةروصنملا ةقلحلا »
 مل هنأ لوقلا انناكماب لقألا ىلع نكل . اذه هبصنمل هيّلوت خيرات ةقدلا هجو ىلع
 ةلمحلا يف خرؤملا كراش ةلسلا هذه يفف ١98/18 «٠ ةنس لبق نكي

 هلسرأ ثيح ةلمحلا هذه يف زراب رودب ماق هنأ ودبيو . ''نميلا ىلإ ةيكولمملا
 رعت ةنيدم يلاو ةضوافمل ءركاسعلا مدقم . بجاحلا سربيب نيدلا نكر ريمألا

 ةيركسعلا هتفبظو ىلإ ريشي اممو .اهيلإ يكولمملا شيجلا لوخد لبق ةينميلا
 راثتلا دض , 2"رادنزخلا يداو ةعقو يف ء 170١/5948 ةنس هتكراشم اضيأ
 كلذكو . قشمد ىلإ نازاق لوخدو يكولمملا شيجلا ةميزهب تهتنا ةكرعم يهو

 مَّدق ثيح ءا#1// 3788 19 نيب ام "7نمرألا دالب وزغ يف هتكراشم
 انتسارد راطإ يف اهدنع ةفقو انل نوكي فوس .ابنع ةديرف تامولعم انل

 . باتكلا تايوتحل

 نبال ىرخألاو 4 يدفصلل امهادحإ نيتمجرت ىلع الإ يفسويلل عقأ مو
 ةيبصعلاب ًافورعم « ةءورملاب اروهشم ناك » : ©" يدفصلا هيف لاق . "”رجح
 . رباكيو ةدوملاب مهطلاخيو رابكلا بحصي « ةءوبمم هحراوج ايانح 8 يه يتلا

 الو , ملق وأ فيس بر ةبحص هتفت ملف « رباثيو نايعألا ةبحص مزاليو

 يف هسأر ىلع ىعسيو . مدخلاب مهيلإ برقتي « ِمَلَع عفار الو مَلِع لماح
 : ”رعاشلا لوق هيف حص قتح « مدقلا لعال مهاياضق

 )١( ينيعلا :رظنا ,ةلمحلا هذه رابخأ نع  117/191١ع رصتخملا كدفلا وبأ ءظا#" و؟ :

  4ت8 5119 :ناحيتلا رردو .18-18 :9 :رخافلا ردلا ءيراداودلا نبا

 كولسلا «يزيرقملا ١/ :9مقال ملك

 ه4 - 446 18/١ كولسلا ءيزيرقملا 44 - 47 : 4 رصتخملا . ادفلاوبأ (1)
 امال  ظاحم والفل ظلت :طوطخملا ةفإ

 , 710/518 : 1١91 ةيرصلت بتكلا راد ةخسن ءرصعلا نايعأ ,يدفصلا (4)
 .841 : 4 ةنماكلا رردلا رجح نبا (9)
 718 :قباسلا ردصملا ,يدفصلا (5)

 17186 :هسفنت ردصملا (79)
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 .6 مارغلا هل ذلي قشعي نمو يذؤت يهو ةءورملا هل ذلت»

 لاغتشالا مدع عم» رثنلاو مظنلا ىطاعتو . خيراتلا يفسويلا بحأو .

 خيشلا باجعا كلذ راثأ دقو , ©00 بياجعلاب كلذ عم يتأي ناكف ةيبرعلاب

 خيشلا ناسلو هناسلب لاق يذلا يدفصلا خرؤملاو سانلا ديس نبا نيدلا حتف

 نفلا اذه يف كل عَّسَو ْنَم ناحبس ء انديس اي هل لوقنو » : نيدلا حتف

 تظفح الو تاماقملا أرقأ ملو ءهللاو اذه : لوقيو كلذ هبجعيف . كلاسملا

 : تالسارم يدفصلا نيبو هنيب ناكو . 298. . . يبنتملا رعش نم ًائيش

 هتبتك امو ٠ كلذ نع هبيجأ نأ ىلإ جاتحأف « اهريغو دياصق لإ بتكي ناكو»

 يدايألا لذب ىرولا نيب هراعشو ادغ نم اي

 ٍدان لك يف ععضتم اهّرشن نساحم هلو

 «دابعلا نيب ةروهشم اهؤابنأ ةءورسمو

 راطإ يف "يدرب يرغت نباو *2ينيعلاو «يزيرقملا نم لك هركذ اك

 . 9 مهخيراوت رداصم نم اردصم « ةهزنلا » باتك مهدامتعا

 نم ةريثك بناوج تيقب دقف . يفسويلا نع تامولعملا ةردنل ًارظنو

 تاراشإ نم « ةهزنلا » فيعاضت يف هيلع انعقو ام نكل ١ اهع فشكي مل هتايح

 .ال41 : 4 ررذدلا ءرجح نبأ(١)

 .715 :نايعأ «يدفصلا (؟)

 719/515 :هسفن ردصملا (")

 القال لق : 7 للا د١ ططخلا ء يزيرقملا (4)

 .وا19 والا 11/191١: نامجلا دقع «ينيعلا (8)

 ,760 . 19/8 :4 ةرهازلا موجنلا «ءيدرب يرغت نبا (5)

 (هة7:/1 م .:نونظلا فشك) ةفيلخ يجاح يف تدرو يفسويلا نع ةعيرس تاباتك ىلإ ةفاضإ (9)

 يدادغبلاو (41 : 1١١ ج ,نيفلؤملا مجعم) ةلاحكو (185--4 28ج قفالعالا) يلكرزلاو

 -(18 - 41/4 : 5 م «نيفراعلا ةيده)
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 « ةهزنلا» باتك رابتعا اننكمي انه نم « هتايح نم ةماه ًارومأ انل فشك عملو

 .فلؤملا ةمجرت رداصم مهأ دحأ

 : يفسويلا تاقادص ب

 « هيرصاعم رابك نم ًابرقم ناك لجرلا نأ طوطخملا يف درو امم دافتسي
 نم هرصع مالعأ عم ةديطولا هتاقالع نع ثيدحلا يف خرؤملا بهسي ثيح

 ًاعلطم ثادحألا نم ةبرقم ىلع نوكي نأ هل لهس امم . نييندمو نييركسع

 ةيعامتجالا لاوحألاب ةقيثو ةلص ىلعو . ةيسايسلا رومألا ايافخ ىلع

 . هيف شاع يذلا رصعلل ةيداصتقالاو

 عمم ةديطولا هتاقالع ىلإ ءىراقلا هابتتا تفلي نأ يفسويلا لواح دقو

 يدمحملا شمتيأ نيدلا فيس ريمألا مهنمو « تقولا كلذ يف ءارمألا رابك

 ةنس ىلإ دوعت هل هتقادص نأ ىلإ خرؤملا راشأ ثيح ء( 775 تر دفص بئان

 ناطلسلا ةقفرب ةيرصملا رايدلا ىلإ شمتيأ ريمألا لوخد دنع 1811/1708 .

 كلذ ينو ,«'2ةثلاشلا ةرملل مكحلا مامز يلوتل داع يذلا دمحم رصانلا كلملا

 رصم ىلإ هلوخد دنع ةديكأ ةبحص لجرلا اذه نيبو ينيب لصحو » : ؟50لوقي
 نئمتيأل هتقادص نم انخرؤم دافتسا دقو . ؛ كركلا ةباين دعب ناطلسلا عم
 , هسفن ناطلسلا مهيف امب رصعلا تالاجر رابكب لاصتالا لبس هل رفو يذلا

 ةنطلسلا لاوحأ نع تامولعملا نم ريثكل ردصملا ةباثمب ناك هنأ ىلإ ةفاضإ

 يريبكت ببسو « لإ نينسحملا نم ناكو ...» . لوغملا رابختأو ةيكولمملا
 .ريخ لك هنم تلن ىتح بئانلاو نيتعفد ناطلسلل ينمدقو . سانلا نيب

 رومأ نم هريغو خيراتلا اذه ىلع هب تنعتسا ام بئارغلا نم هنم تعمسو

 . "0, هريغو قرشلا دالب يف هل قفتي ناك امو . ناطلسلا عم هل قفتت تناك

 .اهدعب امو ١1/5 :8 رخافلا ردلا .يراداودلا نبا )١(

 .ظا 79 : طوطخملا (؟)

 لواا7# :هسفن ردصملا (")



 هل حصنلا ءادسمإ يف ددرتي مل هنإف « شمتيأل هصالخإ ىلع ًاليلدتو

 « ناطلسلا عم هل عقو رمأ يف هتروشم ًابلاط ريخألا اذه هيلإ أسجل امدنع

 رمتسي نأ فنأف « همايأ رخآ يف جلاف هباصأ دق ناك شمتيأ ريمألا نأ هدافمو

 جورسخلاو ةمدخلا نم ءافعتسالا يف هتيغرب خرؤملل ٌرسأو . ناطلسلا ةمدخ يف

 لمحتي ال يك « هنع هانثو , كلذ ىلع هعجشي ملف . اهيف ةماقإلل سدقلا ىلإ

 عنتقا دق شمتيأ ريمألا نأ ودبيو . هكيلامم نم رفن فلأ نع قازرألا عطق رزو

 دفص ةباين يف ناطلسلا هنّيع ىتح ليوط تقو ضمي ملو ء هقيدص ةحيصنب
 كلذ يفسويلا تبثأ دقو . ياطقرأ نيدلا فيس ريمألا هيخأ نع ًاضوع

 انذاتسأ اذه « نالف اي : لاقو « هنيبو ينيب اهيف ينراشتساو . . . » : 9هلوقب

 ىقبي ةايح هل لصح اذإو « هتوم يهتشي كولمت هدنع ضرم اذإ . هقلخ فرعأ
 نم يلع رهظ امل ةمدخلا نم يفعتسأ ينأ يسفن يفو ء هركملا ةرظن هرظني

 اي : هل تلقف . . . . سدقلاب يقم نوكأو . يترمإو يزبخ يمرأو ٠ ضرملا
 رشع مهنم لك دنع كدنع نيذلا ةياملاو « سراف ةيام ريمأ مويلا تنأ « دنوخ

  مهقزر تعطق دق نوكت كسفن نم اذه تلعف اذإ امبرو ءزبخلا نولكأي رفن

 ءيش ناطلسلا لعف اذإو . رطاخ رسك مهنم لصحي امبرو , هيف ببسلا نوكتو
 ١. تكسو ّيلإ عجرف « مهرمأ نم ءيرب تنأ نوكت

 هتافو لبق هل ىصوأ دقف « يفسويلل شمتيأ ريمألا ريدقت ىلع ًاديكأتو
 تناك ةعامج ىلع ماعنإ هتافو لبق بتك دق دجوو » . مهرد افلأ هتميق ماعنإب

 . 29 ... مهرد يفلأب يمساب موسرم مهتلمج نمو . مهيلع معني هتداع

 ةرهاقلا يلاو نزاخلا رجنس نيدلا ملع ريمألا ًاضيأ هئاقدصأ نمو
 ,هعم ةديج ةقالع ىلع ناك هنأ هتحرت يف خرؤملا ركذي يذلا ء(#7ه تر

 عيمج يف هيلإ ثدحتيو . ءاشي تقو يأ يف هب عمتجيو هروزي . هيدل ًابرقم

 )١( :طوطخملا و١لظ.

 ) )1.واالا :هسقن ردصملا
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 هتبحصب -ذولأ نمم تنكو » : 20لوقي كلذ ينوهو , ةصاخلاو ةماعلا رومألا

 عم هتقادص ةناتم رهظتو .« يلايللا ضعب هل ترضح و « « هب عامتجالاو

 دقح نم ريخألا اذهل وشنلا هرمضي ناك امب ملع امدنع , هل هصالخاو.نزاخلا

 فخ دقف «٠ هتادوجوم ةرداصمب زوفي يك ناطلسلا ىدل هيلع هلمعو . صبرتو

 ع هتورث رهشي نأ هايإ ًاحصان . توملا شارف ىلع وهو « هب لاصتالا ىلإ
 فرصتب وه لالغو لام نم هيدل ام نأ ناطلسلا مالسعإ ىلإ عراسيو

 تيأر دقو « مايألا ضعب هعم يل قفتاو » : ”لوقي كلذ يفو « ناطلسلا

  نيدلا ملع دنوخخ اي : تلقو . هب تيلخف « داسفلا ىلإ ولأي ضرم هضرم

 ةحلصملاو . كل منام ثراوو . سانلاو ناطلسلا دنع لاملاب موهتم تنأ
 ام نأ ناطلسلا فّرعت رّيست « ”9نيدلا رخف يضاقلا هلعف ام لعفت نأ يضتقت
 ببني كدعب ًآلإو ء ءيشب ريغلا مفو همف دستو اهّيعتو هل كدنع ةعادو ّمُن
 1 « ... كمدخو كلام

 ربط ريمأ فسوي نيدلا لامج ريمألاب هتقالع ىلع يفسويلا انعلطي امك

 سنألا سلاجم هدايتراو وهللا يف هسامغنا هنع عاذ يذلا ,« ( 785 تر

 كركلا بئانب فورعملا شوقا نيدلا لامح ريمألا كلذكو , ؟؟*”برطلاو

 ىلإ هقفار هنأ ,هتمجرت يف بهسأ نأ دعب ء خرؤملا ركذي يذلا ( 75 ت)

 ىلإ ةيرصملا رايدلا نم كركلا بئان جورخب ناطلسلا رمأ امدنع سيبلب

 .ظوح :طوطخملا )١(

 .وقم :هسفن ردصملا(؟)

 بجر 1١ يف ىفوتملا ةيرصملا رايدلاب شيحلا رظان هللا لضف نب دمحم نيدلا رخف يضاقلا دصقي (؟)

 جاتلا نب ىسوم يعسب ملعو ضرملا هب دتشا امل رخفلا ناكو .#17 ناسين 17/1777 ةنس

 يسفن تجعزأ ام» :هل لاقو ؛ناطلسلا ىلع لحدف ,كذ هيلع قش «شيجلا رظن يف قاحسإ

 رخُوا هنأ هفرع مث .,ناطلسلل ةريخذ يدتعو .يدالوأو يتلئاعب كيصوألو .كحصنل الإ

 . كلذ ىلع هركشف .ناطلسلل اهعيمجو رهاوجلا نم ائيشو رانيد فالأ ةرشع
 ممم خم لوألا : 1/15 يزيرقملا 7511-4850: 9 يراداودلا نبا

 .ظاهؤ :طوطخملا (؟)



 ع « اناسنت الو عجرا حور و : ©">هلوقب هعّدو دق ريخألا اذه نأو « سلبارط

 « ( 741١ تر ابابلا نب يلكنج نب دمحم نيدلا رصان ريمألا نأ ىلإ ريشي ايك

 , 297باتك عضو يف اهدمتعا يتلا رابخألا رداصم ةلمج نم ناك

 : بدألاو ملعلا تالاجرو نييندملا نيفظوملا رابك نمو

 نيواودلا دشم ةلودلا لاله نب ىلع نيدلا ءالع ريزولا-١

 ةلودلا بصانم عيمج يف ثدحتي و هتفيظو مكحب ناك يذلا ء(عال#ه4 تر

 ىلإ عملت يتلا تارابعلا ضعب يفسويلا تبثأ دقو ء 20( اهريقحو اهليلج

 لاله نب نيدلا يالع نأ هركذأ يذلاو » : ؟7لوقي ثيح هب ةنيتملا هتقالع

 «(« ... هلاوحأ ةفرعم ىلإ ولأي عامتجاو ةديكأ ةبحص هنيبو ينيب ناك ةلودلا

 لاله نبا ةقثل ارظنو .« . . هسلاجنو ليللا يف ةعامج هدنع عمتجن انكو »

 ردب ريمألا راد ميوقتل ةميقلا دوهش ةلمج يف هبحطصا دقف خرؤملاب ةلودلا

 رصانلا كلملا ناطلسلا هفلك امدنع ( 558 ت) يسمشلا يرسيب نيدلا

 يرصانلا نوصوق نيدلا فيس ريمألا هتصاخ دجحأ حلاصل اهئارشب

 يف ةبولب نبا يضاقلا ةغلابم ىلع ضرتعا هنأ ىلإ خرؤملا ريشيو ء(10747 تر
 نوكي نيأف « موقملا اذه ءريمأ ايد : «*0ةلودلا لاله نبال هلوقب رادلا ميوقت

 تاقبط نم تاقبطب اذه قوف» : يل لاق ؟ رادلا هذه عيب لحتسي نم

 ىلع عالطالا لبس ةلودلا لاله نبال يفسويلا ةقادص ترفو دقو .« منهج

 رابكو ناطلسلا سلاجم يف رودت تناك يتلا ليصافتلاو تامولعملا نم ريثك

 .وك3 ءظعم : طوطخملا (1)

 جاحلا (نايعأ) يدفصلا فيضي ءارمالا ءالؤه ىلإ ةفاضالابو .ول6١ ءظحم ظل :ًاضيأ(1)

 ءبلحو سلبارطو قشمد بئانو «ةيردصملا رايدلاب ةنطلسلا بئان 78٠(. ت) ياطقرأ

 ,(088 ت) شمتغرص نيدلا فيس ريمالاو ((788 ت) وخيش نيدلا فيس ريمالاو

 93:5 يراداودلا نبا ”ر

 .رك3 ءظا_رؤ٠ :طوطخملا (؟)

 .ظا-و؟م8: هسفن ردصملا (6)



 . ؟9ةيكولمملا ةلودلا يف نيلوؤسملا

 ةافكلا لامجي فورعملا هللا دبع نب ميهاربإ يضاقلا - ؟

 صاخلا رظن اهزربأ ةاع بصانم يف جردت . لصألا يطبق 2 (1/4ه8 ت)

 هيلإ فيضأ مث « 774٠( ت)) وشنلا نيدلا فرش يضاقلا لتقم رثإ اهيلو يتلا
 , 29شيحلا رظن

 ء هرصع ةمالع (74 تا سانلا ديس نبا نيدلا حتف خيشلا
 تافنصم ةدع هل . ةيرصملا رايدلاب ثيدحلا خيشو «. رثانلا مظانلا بيدألا

 ىرشب» : ناونعب مجعملا فورح ىلع بترم لوسرلا حدم يف باتك : اهنم
 دقو .« نومأملاو نيمألا ةريس يف نويعلا رون »و ؛ « بيبحلا ىركذب بيبللا
 غلاب دقو «اههنيب ةقالعلا خسر امب ددرتو ةدومو ةلص خرؤملاب هعمجت تناك

 ع ؟9ةرفاو ةمجرت هل درفأو ء سانلا ديس نبا خيشلاب هباجعإ راهظإ يف خرؤملا
 حدم يف سانلا ديس نبا باتكل ارصتخم هلعج اباتك عضو دق هنأ ىلإ اهيف راشأ

 ةباحصلا حدمو « هلك يبنلا حدم نم ءايشأ هلو » « ةباحصلا حدمو يبنلا

 دحأ ناك نيدلا حتف خيشلا نأ حجبرن انلعج يذلا رمألا , 2؟)« هانرصتخا

 . يفسويلا خياشم

 ناك يذلا (الال8 تو ءابطألا سيئر « يبرغملا نيدلا حالص - 4

 ىلع اعلطمو « هضرم يف يقاسلا رمتكب نيدلا فيس ريمالا ةحص ىلع افرشم

 ةافوب ببستلا ةمهتب هامر مهضعب نأ ىتح . ؟*”رصانلا كلملا عم هتقالع ايافحخ

 يقبو » : 0'2هلوقب كلذ ىلإ خرؤملا راشأ دقو . ناطلسلا نم زاعياب رمتكب

 .ظف# وكل ظلك :طوطخملا 1١

 507 11/1 سايإ نبا ؛تلالا كاله 8/37 يزيرقملا 308 :١يعاجشلا (5)

 .واثق ا ظك٠ :طوطخملا مر

 .وكل :هسفن ردصملا (4)

 و11 :ًاضيأ (ه)
 اظاو ل ظلت :ًاضيأ (5)
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  نيدلا حالصو انأ تعمتجاو « رصانلا كلملا ناطلسلا يفوت نأ ىلإ رمألا

 ء هرمأ نم 2 أ تيم هتلاسو ةبحصو دو هتبو ينيب ناكو

 .« سانلا هلوقت امم ءيشب ملع هدنع نكي مل هنأ ةظلغم ةريثك ناميأ فلحف

 يف ًامللع ناك هنأ هنع رهش « (/"ال تال يدادغبلا نب ديعس

 ةحصب خرؤملا ديشيو . اهباسحو ميواقتلا لمع يف ةفرعم هلو بطلا ةعانص

 يذلا هسفن ناطلسلا مينيب نمو تايصخشلا نم ديدعلا اهب صخ يتلا هميواقت

 « هباسح حص نإ هتتس باسحو هتلود نإف ناطلسلا رمأ امأو » : 20هيف لاق

 . ضرألا يف مكح هلو نيعبرأو نيتنثا ةنس لخدي امف ءيش هيلع ردقو

 « يقاسلا رمتكب نيدلا فيس ريمألا هاقناخ خيش « 0"2هداز خيشلا -5

 لجرو هنأل هتسلاجمل ننايو ع "9هيلإ ددرتي نأ انخر ؤم ةداع نم ناك يذلا

 . 2800 سفن مرك هلو دالبلا يف ةخيشمو ملعو ةنايد هل نسح

 راجت ريبك « ( 745 ت) يمالسلا دمحم نب ليعامسإ ! نيدلا دجم ٠

 ةهاجو هل تناكو « رفاو لقع اذ « ةيهاد ًايظع الجر ناك , ؟*تقولا كلذ

 يف ًاريبك ًارود ىّدأ دقو « لغملا دنعو ءرصانلا كلملا ناطلسلا دنع ةدئاز

 رصانلاو ( قارعلا ) راتتلا كلم ديعس يبأ ناقلا نيب تاقالعلا ديطوت

 نب انهم لاح هيلإ لآ امب هربخأ يمالسلا نأ ىلإ خرؤملا حمليو . "دمحم

 . ؟"ديعس يبأ دالب ىلإ هلوخد تقو ماشلا برع ريمأ ىسيع

 : مدقت ام ىلع قيلعت *

 و158 :طوطخملا (1)

 . يقاسلا رمتكب نيدلا فيس ريمالا نع ةردانلا تامولعملا ضعب تابثال خرؤملا هدمتعا ()

 و114 -ظ 77 : طوطخملا (()و (5)

 نبا نيدلا ملع ريزولا :(رردلا) رجح نباو (نايعأ) يدفصلا نم لك ركذي ءالؤه ىلإ ةفاضإ (ه)

 .(9774 ت)ريبكلا نيدلا ميرك يضاقلاو (786 تر روبئز

 511 317:4 يراداودلا نبا . #1818 / الا ةنس كلذو ه)

 .اهدعب امو وه ١ : طوطخملا (7)



 لعل ءركذلا ةفنآلا يفسويلا تاقادص اهريثت ةدع تاظحالم ةمث

 : لي ام اهزربأ

 تلئثمت يتلاو « يفسويلا ةيصخش نم ةملظملا ملاعلا ضعب حيضوت - ١

 ديدسلا يأرلا ءادبإ يف هددرت مدعو « هئاقدصأل هصالخاو هسفنب هتقئو هتأرجب

 عم يطاعتلا يف هعاب لوطو هتمكح ىلع لوعي ناك مهتم ديدعلا نأ ىتح مهل

 لبق نم ريدقتو مارتحا عضوم هلعج ام « ةكئاشلا لئاسملاو ةقيقدلا رومألا

 . هيرصاعمو هقراعم

 ةزيمملا هتاقالع هدكؤت ام وهو . ةعساو ةفاقثب عتمتي ناك لجرلا نا ؟

 دحأ هل رصتخا دقو , ؟١)سانلا ديس نبا نيدلا حتف خيشلاك هرصع ءاميلع عم

 سيئرو « يقاسلا رمتكب نيدلا فيس ريمالا هاقناخ خيش «'هداز خيشلاو هبتك

 .نبا ديعس ملاعلا بيبطلاو . يبرغملا فسوسي نيدلا حالص ءابطالا

 . 59يدادغبلا

 تلعج ( ىبحن خيشلا نبال 0 ةعونتملاو ةعساولا تاقالعلا هذه نا

 ريهاشم رابخأ ىلع عالطاللو . ناطلسلا تاظاشن دصرل اماه ًاردصم هنم

 ناطلسلاب مهتاقالع ةهجل وأ ء منيب اهيف مهتاقالع ةهجل ءاوس ةلودلا يفظوم

 رصانلا كلملا ناطلسلا مايأ اهتاليصفتو رومألا قئاقد ىلع اعلطم « نيفلكملاو

 ةيخيرات ةميق هفلأ يذلا ٠ ةهزنلا » باتكل ناك اذل . هينبو نوالق نب دمحم

 . ةماه

 : يفسويلل نيباتك خر ؤملل تمجرت يتلا رداصملا تركذ

 اناك اههنأ دقتعن انتلعج نيخيشلا نيذهو خرؤملا نيب ةمئاق تناك يتلا ةقالعلا ةعيبط نإ (؟)و (1)

 .هتذئاسأو هخياشم ةلمج نم

 . يدفصلا كبيأ نب ليلخ نيدلا حالص خرؤملا ىلإ ةفاضإ (")

 .(يفسويلا ةمجرت) رصعلا نايعأ ء.يدفصلا عجار

 حا

 كمل



 دلجم يف باتك وهو . 207( بورحلا ةفرعم يف بوركلا فشك » : لوألا

 . اهتالاو بورحلا نع هيف ثدحتي دحاو

 يف فنصم وهو « « رصانلا كلملا ةريس يف رظانلا ةهزن » باتك : يناثلاو

 نسح رصانلا ةيالو ) 768 ةنس ىلإ يهتنيو نوالق روصنملا مايأب أدبي خيراتل

 لصي ملو ء اهمظعم دقف ًاءزج 1١6 يف عقيو « ( نوالق نب دمحم رصانلا نبا

 . هقيقحتو هتسارد ددصب نحن يذلا ءزجلا ىوس . يعالطا هيلإ لصو اهيف انيلإ

 حف خيشلا باتكل ًارصتخم هلعج رخآ ًاباتك هل نأ ىلإ خرؤملا ريشيو

 كلذ يفوهو «ةباحصلا حدمو لوسرلا حددم يف سانلا ديس نب نيدل

 حدمو هلك يبنلا حدم يف ءايشأ ( سانلا ديس نبا) هلو» : ©9لوقي

 .« هانرصتخا ةباحصل

 : (ةهزنلا» باتك يف يفسويلا جهنم د

 ىلع وأ نيجبنم دحأ ىلع يكولمملا رصعلا يف ةيخيراتلا ةباتكلا تدمتعا

 بسح خيراتلاو ( يلوحلا خيراتلا ) نينسلا بسح خيراتلا : اممو . اههيلك
 يف جهتنأ دقف . لاجملا اذه يف هرصع نبا انخرؤمو . ثادحالاو تاعوضوملا

 ناكو « ةيناطلسلا ةريسلاب ةلثمتم عوضوم ةدحو راطإ يف تايلوحلا ةقيرط هباتك

 ةنسل ضرعتي ثيحب . نينسلا ىلع ةبترم ثداوحلاو هخيرات عوضوم ناطلسلا

 اهيف مت دق نوكي امو , اهئادحأ مهأ ًاحراش 788 ةنسب ًاثدتبم ىرخأ دعب

 ركذب اهمتتخي مث « ةرازولاو ةباينلاك ىربكلا ةلودلا بصانم ضعب يف ريغتو

 .اهيف يفوت نم نايعأ مجارت

 ركذ » ًاريبك ًاناونع ةنس لكل عضو ذإ ءىراقلا ةمهم يفسويلا رّسي دقو
 تحت : بلاغلا يف « ةبترم ثادحألا دروأ مث .( اهثداوحو ( اذك ) ةنس لوخد

 .ةيبرح نوتف 3١١ مقر «ةيرصملا بتكلا رادب ةطوطخم ةخسن هئم دجوي )١(

 ,وكا :طوطخملا )0١(

 كو



 ًابهسم ةينيراتلا ةثداحلا ضرعي مث . 1. ركذ» ةملكب اهلهتسي ةريغص نيوانع
 ناكو ؛ ةرابعب كلذ ًامدقم « اهبابسأ ركذ يف ًانايحأ ًاطسبتم اهل ًاصخلم وأ

 , 296 ببسلاو » وأ « ببسلا

 يهتنت ال يت يتلا ةيخيراتلا ةثداحلا ءىّرجي هنأ يفسويلا ىلع ذخؤي دق اممو

 ًاديقت ء ةرارطضال . نينسلا نم ددع ىلإ دتقو لصاوتت لب . ةدحاو ةنس دنع

 اهئادحأ لك عمجي يتلا ةنسلا ثداوحب قلعتي ام اهنم ركذب نأ , يلوحلا جوملاب

 ةلمج يف ةقرفمو ةعطقم هم تأتف «٠ ةئلاث وأ ةيناث ةنس يف ةثداحلا ةيقب ركذي مث

 بناوحلا ضعبب ءىراقلا ريكذتل لمت راركت يف خرؤملا عقيف « ةنس لك ثادحا

 ام ىلع ليلد ريخو . ةقباس تاوتس يف اهركذ نأ قبس ىلا ةثداحلا نم ةيويحلا

 داللب ىلإ ةديرجتلا رابخأو , ©7لوغملا رابخأ نم ىفسويلا هدروأ ام وه هيعّدن
 وأ ليلحتلاب ىنعي نأ نود هتاذ ثدحلا ةياور ىلع زكري ناك هنأ امك . «؟”نمرأل

 نأ نم مغرلا ىلع . ةيخيراتلا ثداوحلا نيب ةيببسلا ةقالعلا راطإ يف ريسفتل

 ناك كلذ نأ ديب . 7 قئاقحلا يرحتو بابسألا ءاصقتسا لواحي ناك خرؤملا

 ةيخيراتلا رهاوظلا فلتمم نيب ةيببسلا ةقالعلا ديدحت نع امامت .رصاق لكشب متي

 نأ رابتعاب « هدحو يفسويلا هتيلو ؤسم لمحتي ال رمأ وهو « اهنع ثدحت يتل
 . هرصع يف ةعئاش تناك يتلا خيراتلا ةباتك ديلاقتب ًامزتلم ناك خرؤملا

 كلت يفود :ةيلاتلا تارابعلا ىدحإب وأ هاهيفو» ةملكب اه مدقيو ةثداحلا ناونع لميي ًانايحأو )١(

 . «مايألا كلت يفو» ىقدملا هذه يفوو ىقدملا

 .خلا 2. ظع فك لظ# قال ءظا :طوطخملا

 .خلا لا ظلك روكا وك وم :قاررألا ينايك (5)

 عظادحل الكا والم والاز ا/4# :تاودسلا ثداوح يف ةرثعبم لوغملا رابخأ تدرو (7)

 ناهد ظاف#اظاو. ركوة الالالو ل(ا# ولالا ؟ظلكلأ ملكك

 .ىناذع ا ظلحمر /؟خو ىامأ ول 4947 ا/ل/ نيبام تدتما (؟)

 خلا 0 ظلال ىلا وك نم : طوطخملا (©)

 .ه؟



 : ( ةهزنلا» باتك يف هرداصم  ه

 نم نيعون ىلع ترصتقا ةيصخش اهلمجمب اهنأ يفسويلا رداصم زيمتت

 : امه هباتك فيلأت يف رداصملا

 : ةظحالملاو ةدهاشملا - ١

 اهرصاع ةرتفل خرؤي وهف « هتادهاشم ىلع يفسويلا دمتعا ثيح

 خرؤملا راشأ دقو . اهيف ردصمل ًارثأ دجن الف , اهئادحأ مظعم شياعو

 كلذ هبحص نمم تنكو » : اهنم ريباعت لامعتساب هتادهاشم ىلإ ةحارص

 270 يروضحب موي هل قفتاو» "0 هدنع عمتجن انكوو « للا مويلا

 240( هيف يفوت يذلا هضرم يف هترضحو :

 : ةيوفشلا ةياورلا

 « نايع دهاش اهيف نوكي نأ فورظلا هل حمست " يتلا ثداوحلا امأو

 .اهتيفرحب مهتاياور القان « هقراعمو هئاقدصأ نم هعمس ام ىلع دمتعي ناكف

 ةلودلا يفظوم رابكك ٠ مهتلزنم يف نوزراب صاخشأ لاجملا اذه يف هرداصمو

 تارابعلاب اهاقتسا يتلا تامولعملا ًامدقم . نيد لاجرو ةاضقو ءارمأ نم

 ك(نالف يل ىكحو » « دبا (نالف)هب ينربخأ اموو : ةيلاتلا

 يفسويلا مهي ًانايحأو او (نالق) يل لقنو » 26 ةقث ينربخأو »

 ل »يل ركدو» 0 ”« ينغلبو » : نيترابعلا ىدحإب همالك لهتسيف هردصم

 .و18 : طوطخملا )١(

 .وك) :ةيقت ردصملا (9)

 ,ظحا# :هسفن ردصملا (")

 ظ :ًاضيأ (4)

 .ظم :ًاضيأ 6)

 دل :ًاضيأ (9)

 .وا# :ًاضيأ (7)

 ظللت :ًاضيآ(0) والك :ًاضيأ ى) ظمأ :ًاضيأ 4)
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 لهتسم ىور ام ةيلو ؤسم هدحو اهلقان لمح تاياورلا ىدحإ يف هكش لاح يفو
 لقلي وأ , 22« هنم هعمسنو . لقانلا هلقني ام نودلقم اننأ » ةرابعب همالك

 ريشك وهو » : رجح نبا لوق هيف حص دقو « «"”)هفلاخي ام ىلإ ريشيو ةياورلا
 امبرو « هلئاق ىلإ هفيضي هققحتي ال امو . هلقني هققحتي ام , لقنلا يف يرحتلا
 فاصم يف هفنصن يك ةداهشلا هذه انخر ؤم يفكنو . "76 هتدهع نم أربت

 انيلإ تلصو يتلا هفيناصت ةردن نم مغرلا ىلع , نيقوثوملا نيخر وللا

 : « ةهزنلا » باتك يف هبولسأ :و

 نم م هرصع يف ًامئاش ناك ام ىعارو . خيراتلا يف يفسويلا بتك

 انيح يتأي ناك يذلا عجسلا ىلإ هيف دمع ًايداع هبولسأ ناك دقف ةيباتك لوصأ

 تانسحلا ةرطيس ىلإ ةفاضالاب , ًافلكتم نايحألا نم ريثك فو : ًايعيبطو ًالهس

 ةيآب هركذت ةرابع بتكي دقو . ىنعملا ةيدع اهلعجف لمحلا ضعب ىلع ةيظفللا

 ىلإ عراسيف ءةيبدألا راثآلا دحأ يف ةلمجب وأ يوبن ثيدحب وأ نارقلا نم
 نم ةدحاو ةيأب انايحأ يفتكي الو «ةليئض ةلصلا تناك ولو ىتح اهنم سابتقالا

 نيب لصاف عم هتركف ضرعل ةددعتم تايآ سابتقا ىلإ دمعي امنإو . نآرقلا
 . هئاشنإ نم تايالا

 هنأ مك « رئامضلا لامعتسا ناقتا مدع ةرهاظلا بولسألا بويع نمو

 ًاركذم هدورو بجي ام ًاثنؤم ركذيف « ةراشالا ءامسأ لامعتسا نسحي ال

 ةيكرتلاو ةيماعلا تاملكلا ًانايحأ مدختسي امك . سكعلاب سكعلاو
 . ثداوحلل هضرع ءانثأ اماحقإ رعشلا تايبأ ماحقإ ىلإ ةفاضإ « ةيسرافلاو

 : باتكلا ةميق :ز

 ناطلسلل ةريس نم ءزج يه انبديأ نيب ىلا ةعطقلا نأ انملس اذإ

 ظلم :طوطخملا(١)

 وام :ًاضيأ(9)

 781:4 رردلا رجح نبا ()

66 



 باتك رابتعا انئاكمإب نإف  نيقيلاب قحلي رمأ كلذو  نوالق نب دمحم رصانلا
 ىلإ كلذ عجري الو , ناطلسلا ةايحل تخّرأ يتلا رداصملا مهأ دحأ « ةهزنلا »

 ةقئافلا هتيانع ىلإ لب . بسحف اهدرس ميظسو قئاقحلا يصقت ف خرؤملا ةقد

 امتو , هسفنب اهرصاع يتلاو ءاهل خّرأ يتلا هرتفلا مالعأو ريهاشم مجارت ركذب

 اددع هُم دق يفسويلا نأ « صوصخلا هجو ىلع ةيملع ةميق باتكلل لعجي

 ء ىرخالا رداصملا يف اهيلع عقن مل يتلا . ريشانملاو تاعيقوتلاو بتكلا نم

 نع ًاضوع ماشلا رظن كلملا نيمأ نيدلا نيمأ بحاصلا ة ةيلوتب 22)عيقوت : يه

 نيدلا رصان ريمألا ىلع ماعنالاب ””روشنمو لايربغ نيدلا سمش بحاصلا

 ٠ ىسيع نب انهم ىلع ماسعنالاب "”روشنمو هاناخلبط ةرمإب كنج نب دمحم
 ةلمحلا نع خرؤملل «؟9ناريرقت كلذ ىلإ فاضي « ةمود ةيرقب ءلضف لآ ريمأ

 . باتكلا ةدارف تناك انه نم . سيس دالب ىلع

 هوذختاف , هردق قح « ةهزنلا » باتك يكولمملا رصعلا وخرؤم رّدقو

 هيف ءاج أم لقن نم مهتمف ء رصانلا كلملا ةايح نع هوسبتقا امل ًايساسأ ًاردصم

 . ©0سبتقا نم مهنمو « ؟*ًايفرح

 نأ ( 37-78 ثداوح ) يفسويلا عم يزيرقملا ةنراقم نم دافتسيو

 باتك يف ةدراولا ثداوحلا مظعم زاجيإب 2" يفسويلا نم ذخأ دق يزيرقملا

 ىغطت يذلا تقولا يفف . ةباتكلا بولسأ يف رهاظ فالتخا عم « ةهزنلاو

 . يزيرقملا بولسأل يبدالا عباطلا زربي ٠ يفسويلا بولسأ ىلع ةيماعلا

 والك ظا :طوطخملا )١(
 ظالم ول :ةنقل ردصملا (1)

 رمال  ظوم :ًاضيا(9

 راما ركخل واالس  ظلالا؟ : فيا(

 . ينيعلاو يعاجشلا لعف ايك ©
 . يدرب يرغت نبأو رجح نبأو يزيرقملا لعف امك أ(5)

 . تاعوضوملا ضرع يف لسلستلا ةهجل ؛ةهزنلا» باتك يف دمتعملا قايسلا ةاعارم عمميال)
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 ىدم نع ةقداص ةركف انيطعت هاندأ تبثملا يلاتلا لودجلا ةعجارم نإ

 اهركذ يلا كلتو « ةهزنلا » باتك يف تدرو يلأ 20ثداوحلا نيب قفاوتلا

 . ( ةيلاتلا ةحفصلا ىلع لودجلا ) : « كولسلا ١ باتك يف يزيرقملا

 فاضأ مث مجارت نم «ةهزنلا» يف ءاج ام زاجيإب لقن يزيرقملا نأل مجارتلا ةنراقم انطقسأ دقو )١(

  ىرخأ مجارت اهيلإ

 نو
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 يف ةدراولا تامولعملا نم ٠٠١/7٠١ يلاوح نأ لودجلا اذه نم دافتسي

 باتك اهتمضت دق « 1/78 177 تاونسلا ثداوح نم « كولسلا »

 دنع « كولسلا » يف ةدراولا ا/”م ةنس ثداوح يف انفقوت اذإو « « ةهزنلا »

 قفاوتلا ةبسن نإف . 4٠ ةحفصلا دنع يهتنت يتلاو نمرألا دالب وزغ رابخأ
 « كولسلا » يف درو ام نأ ربتعن انلعج يذلا رمألا / 98 نم رثكأ ىلإ عفترت

 .« ةهزنلا » باتك نم ةيناث ةخسن ةباثب وه الا" 787-8 ثداوح نم



 .٠ ورح نو جز يلا و تصغلا
4 

 7 ةهززلاا يا تام

 يهو « باتكلا تايوتحم نع ثيدحلا لبق اهركذ نم دب ال ةظحالم ةمث

 ةرشابم « ةمئاد ةروصبو . علطملا وهف « ةيخيراتلا ةثداحلا روحم وه ناطلسلا نأ

 ةطلسلاف « يماشلاو يرصملا اهيحانج يف ةلودلا رومأ ىتش ىلع ةطساولاب وأ

 شماه ىوس ةنطلسلا باون رابك ىتح نيرخآلل لاجم الو , ةمراص ةيزكرم
 قلطنن . تايطعملل انليلحت راطإ يفو ءانه نم « «'ةريرقتلاو ريدقتلل قيض

 ناطلسلا ملعب يرجي امنإ « ماه ثدح يأ نأب لثمتت ةيساسأ ةيضرف نم

 . ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةروصب هتفرعمبو

 فيعاضت يف ةعونتملا تامولعملا نم ةفئاط ىلع « ةهزنلا » باتك يوتحيو

 ةيركسعلاو ةيسايسلا تالاجملا يف ةيكولمملا ةلودلا نو ؤش لوانتت . هقاروأ

 لمخاد تاقالعلا ىلع ةفشاك ءاوضأ ىقلت ىهف ؛ ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو

 تارداصمو . لزعو نييعت نم ) هيفظوم رابكو ناطلسلا نيب ةلودلا

 ( ةيلاملا نوؤشلاب نيمتهملا ) نيفظوملا ءالؤه ضعب نيبو«( خلا . . تابوقعو

 باصأ يذلا داسفلا لاح زاربإ ىلع ًادكؤم « ( ةماعو راجت نم ) نيفلكملاو
 « ةيرصملا رايدلاو ماشلا دالب يف تاباينلا رابخأ ىلإ ةفاضإ . ةيكولمملا ةرادالا

 . ىرخألا لودلاب ةنطلسلا تاقالعو

 يف ببسلا دوعيو ةناوعأ عيمجي هتقث مدع نم دمحم رصانلا ناطلسلا نع فرع ام كلذ ززعي (1)

 نع هئاصقا يف مهحاجنو هيلع ءارمألا ءوطاوت نم ةيسايسلا هتايح يف هل ضرعت ام ىلإ كلذ

 .نيترم مكحلا
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 يف اهفتصأ نأ تيأر . باتكلا املوانتي ىتلا ىحاونلا ددعتل ًارظنو

 اهتاقالعو . ةيكولمملا ةنطلسلل ةيلخادلا عاضوألا : نييسيئر نيعوضوم

 . ةيجراخلا

 : ةيكولمملا ةنطلسلل ةيلخادلا عاضوألا 1

 : ماشلا دالب رابخأ-١

 : يه تاباين تس ىلإ ةيرادالا ةيحانلا نم ةمسقم ماشلا دالب تناك

 ء دفص ةباينو « هامح ةبايث ,« سلبارط ةباينو . بلح ةباينو ء قشمد ةباين

 سأر لعو . ةيطلمو سدقلاو 29”صمحو 0'2ةزغ اهيلإ فاضيو « كركلا ةباينو
 ردجتو .ءارمألا رابك نيب نم راتخي ء ةنطلسلا بئانب فرعي بئان ةباين لك

 ةحاسم لمشتل دتمت تاباينلا هذه نم لك نأ ىلإ قايسلا اذه يف ةراسشالا

 عالقلا وأ ءزاوملا وأ ندملا نم ددع ةيرادالا ةيحانلا نم اهعبتيو « ةريبك

 قلطأ ةريغص ةيرادإ ماسقأ ىلإ اهنم ةباين لك مسقت نأ يعور دقو . ةماهلا

 . ©90( راغصلا تاباينلا » مسإ اهيلع

 يف ةنطلسلا ماظنل ةرغصم ةروص وهف تاباينلا كلت يف مكحلا ماظن امأ

 ةقيقح يف ناك ماشلا باون نم بئات لك نإف . رحخأ ىنعمب ء ةيرصملا رايدلا

 تويب هلو هعابتأو هكيلاممو هتيشاح ميهنم لكل ناكف ٠ 29 هتياين يف اناطلسو هرمأ

 هاناخخ شارفلاو .هاناخ بارشلاك ناطلسلا ةمدخ تويب لثم ةمدخ

 رشع عبارلا / يرجم لا نماثلا نرقلا يف اهتاذب ةمئاق ةباين صمحو ةزغ نم لك تحبصأ (؟5)و )١(

 . يداليملا

 مناد 1 جال  دل تحال ]1111751 ةرستع ه1" نمو لع ةلدرسعناللكر 1”. 74.

 511١. حبص .يدتشقلقلا ()

 يذلا رصم يف يكولمملا ناطلسلل لماكلا ءالولاب نيدي ءيش لك لبق ناك هنأ ىلإ ةراشالا عم (4)

 .ةنطلسلا باون مهيف امب ةيماشلا تاباينلا يف نيفظوملا رابك لزعو نييعت ىح هسفنل ركتحي ناك

 .7/-5-:1؟ يدنغقلقلا
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 لثم فئاظو ىلع ماشلا باون تويب توتحا امك « خلإ ... هاناخليطلاو

 رادناج ريمأو . سلجم ريمأو ةبون سأرك . ناطلسلا تويب فئاظو

 عتمتي ريزو ةيماشلا تاباينلا نم ةباين لكل ناك كلذك ءاهريغو . . . راداودو
 نولثمي ةاضق ةعبرأ نع الضف اذه . ةيرصملا رايدلا يف ريزولا هب عتمتي امب

 : 9©2سربيب رهاظلا كلملا ناطلسلا اهرقأ ذنم ةعبرألا بهاذملا

 اهمهأ ناكف ء ماشلا تاباين نم ةباين لك يف تدجو يتلا نيواودلا امأ

 ءاشنالا ناويد صتخا دقو . شيجلا نآويدو رظنلا ناويدو « ءاشنالا ناويد

 ناويد بحاص بقلو « هنع.ردصت وأ بئانلا ىلإ درت يتلا تالسارملا عيمجب

 رومألا ىلع فارشالا هل ناكف , ©””رظنلا ناويد امأو . ؟"2رسلا بتاكب ءاشنالا

 ىلع فرشي ناكف . (9شيحلا ناويد امأو . تافورصمو تاداريإ نم ةيلاملا

 . كيلامملاب ةصاخلا كماوجلا بيترتو . تاعاطقالا عيزوتو ةباينلا شيج

 رصع يف ةيماشلا تاباينلا ةفاكل ةبسنلاب كلذك عضولا ناك اذإو

 باونلا ةيمهأ تقاف ةصاخ ةيمهأب عتمتي ناك قشمد بئان نإف كيلامملا

 ريمألا اهيئانو قشمد ةباين ةيمهمأ ىدم ىلع يفسويلا انعلطيو « ؟*”نيرخآلا
 تزمهان ةليوط ةدم ةباينلا يف رمتسا يذلا « ءارمألا كلم و زكنت نيدلا فيس

 اودارأ ام اذإ ء نيرخآلا باونلا يف ضرتفي ثيح , 20ةنس نيرشعو نامث
 دعب مهبتك متخي يذلا قشمد بيانل ًالوأ اوبتكي نأ ناطلسلاب لاصتالا

 .19 :؟/١ كولسلا «يزيرقملا .1؟٠57/55 ةنس كلذو (1)

 719 : ؟ ططخلا ءيزيرقملا ؛884 1١: و قك4 :© يدنشقلقلا (0)

 .70ها/ :9و .448 :" يدنشقلقلا (")

 . 188 :7يدنشقلقلا ؛4١٠ - ٠١ :ةديز «يرهاظلا نيهاش نبا (4)

 «هتياينب ةقلعتملا رومألا رثكأ يف ناطلسلا ماقم قشمدب مئاقو :هنإ يدنشقلقلا هيف لوقي (8)

 باوبالا ىلإ زهجتو ,دنجلا تاعاطقا نييعتب تاعيرملا هنع بتكيو .ةميركلا عيقاوتلا هنع بتكيو
 .184 : 4 يدنشقلقلا .«فيرشلا يناطلسلا طخلا اهلمشيق ةفيرشلا

 ةسنس رخاوأ ىتح اهب رمتساو 117/998 ةنس رخآلا عيبر يف قشمد ةباين يلو (5)

 -قشمد ءارمأ «يدفصلا ؛ 451 - 457 : رصتخملا ةمتت ءيدرولا نبا / 184٠.
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 ميرو « ةنادالل هسفن ضرعي لسلستلا اذه فلاخي نمو « 2")اهيلع عالطالا

 قشمد بئان طلست نم نورمذتي ماشلا باون ناك ام ًاريثكو . ؟”لزعلل

 ذيفنت نم نورفنيف . تازازفتسالاو تاسفادملا هنيبو مهنيب لصحتف ؛ مهيلع

 آل يلاتلابو ءدنلاو نيرقلا ىوس هيف نوري ال مهف «هتاميلعتو هرماوأ

 ريمألاو قشمد بئان نيب فالخلا لصح امدنعف « مهيلع هءالعتسا نوغيستسي

 بئان يديرب ريخألا اذه رهن « سلبارط ب بئان يفرشألا لانيط نيدلا فيس

 بيادل لوق » : هلوقب كلذو باوجلا در ىتحو تاميلعتلا ذيفنت ًاضفار قشمد

 انأو ناطلسلا كولمم وهو . ناطلسلا بيان انأو . ناطلسلا بيان وه ماشلا

 بتكأ يشن لإ بتكي يذاتسأ ناك اذإو « ةيالو يلع هل امو « ناطلسلا كولم

 دق يدمحملا شمتيأ نيدلا فيس ريمألا دفص بئان نأ اهك . 0« هيلإ هباوج

 هايإ هتفلاخمل هيلع هبتع ًاركنتسم زكنت نيدلا فيس ريمألل ةيباوج ةلاسرب ثعب

 بيان تيجامنإو ,كبيان تيج ام يننإ» : اهيف لوقي « رومألا ضعب يف

 ةطلسل ناطلسلا دينكأتب ايئاد يهتنت تناك تافالخلا هذه نكل . 2و يذاتسأ

 ولعو ماشلا بيان دي ةيوقت » ل كلذو .هنارقأ ىلع ؛«ءارمألا كلمو

 .٠ 0( هتملك

 ىلع » , 2"ةنسلا يف ةرم ناطلسلا روزي نأ قشمد بئان ةداع نم ناكو

 ىلإ هكولمم ثعبيو .هلاحر طحي ثيح ةزغ ىلإ ىلوالا هتوطخخ تناكو « هتداع

 ًادصاق ةقفاوملاب ىظحي نأ دعب قلطني مث ءروضحلاب نذإلا ًابلاط ناطلسلا

 يرسغت نبا ؛ 50١ 459 :؟/؟ كولسلا .يزيرقملا ؛ "مه - 4٠ :١1يسفاولاو ىك ح

 .150 1148 :9 موجتلا يدرب

 .و؟ :طوطخملا )١(

 ظل ءقاظ :هسفن ردصملا (؟)

 .ظانم وكر :هسفن ردصلملا (*)

 ,ظلك#و ظلال :هفنردصملا (4)

 ظك :ًاضيأ (6)

 ظلك والا وعم وك :ًاضيأ (5)
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 .لاومألاو علخلاو اياذهلا هل مدقيو ناطلسلا همّركي ثيح « ةيرصملا رايدلا

 لاوحأ ىلع ناطلسلا عالطا وه ةيونسلا ةرايزلا هذه نم فدهلا نأ حجارلاو

 ةسايسلاو « تادجتسملاو ةيلبقتسملا نو ؤْسْلا لوح هعم رواشتلاو ماشلا دالب

 نم كلذ ريغو . نيفظوملا رابكو باونلل لزعو نييعت نم اهدامتعا بجاولا

 . 207ةلودلا نمأب ةقلعتملا رومألا

 نيدلا فيس ريمألا ماشلا بئان اهلتحي ناك يتلا ةناكملا نم مغرلا ىلعو

 فولا » رعاشم ايئاد هدوارت تناك لجرلا نإف . ناطلسلا ىدل زكنت

 رمتكب نيدلا فيس ريمألا ةافو ربخ هيلإ لقن امل هنأ انعلطي خر ؤملاف ؛ « عمزلاو

 رذحلا نم هدنع لصح » . اههلتقب مهتم ناطنسلا نأو . دمحأ هدلوو يقاسلا

 رمتكب ةلزنم هنيعب ىري ناك » هنأل «ببسلا كلذب قلقو ريبك رمأ هسفن ىلع
 ال ًاناسنإ ضغب اذإ , هريغت ةعرسو ناطلسلا قالخأ فرعيو . هميظعتو هدنع
 هدروأ يذلا مالكلا نم مهفيو.('0:أريبك اقلق كلذل قلقف .هءاقبا نكمي

 « نيبرقملا هناوعأب ىتح كشلا ريثك ناك ناطلسلا نأ "”زكنت ناسل ىلع خرؤملا

 ىلع ةيناثلاو ىلوألا هتينطلس يف لح ام راركت نم هفوخ ىلإ عجري كلذ لعلو

 ةيسوساحلا ةرهاظ عويش مهفن نأ اننكمي انه نم , ؟؟”نيزرابلا رصم ءارمأ دي

 تائفلا مظعم دّنج يذلا دمحم رصانلا مايأ ةصاخ ؛ يكولمملا رصعلا يف

 ةنطلسلا باون ىلع هل ًانويع نوكت يك ةقومرملا تايصخشلا ىتح ةيعامتجالا

 , ؟*ةباينلا يف نصحلا وأ ةعلقلا بئانو ءاشنالا ناويد بحاص ءالؤه نمو

 لزعو نييعت نم ماشلا دالب تاباين رابخأ نع ةعيرس ةركف ذخأن يكلو

 : ةيلاتلا لوادجلا درون نيفظوملاو باونلل

 .اهدعب امو ظا 44: طوطشملا (1)

 وم أ: هسفث ردصملا (؟)

 .ظف :ةسفقن ردصملا (9)

 .؟ مقر ةيشاح 1١ ةحفصلا :عجار (4)

 ؛1١-448١44 :فيرعتلا هللا لضف نبا (©

 مانا ولا جات وقلة ل15 ب 0 ن1 10 ١*1
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 نيدلا ءالع ريمألا : بلح ) اهباون يف ًالدبت دهشت ملف تاباينلا ةيقب امأ
 ع. كركلاو«يبويألا ىلع نب ليعامسإ نب دمحم لضفألا :هامح «ينادراملا اغبنطلأ

 .( ناوجرسلا رمتكلم نيدلا فيس ريمألا

 ًارقتسم نكي مل ماشلا باون مظعم عضو نأ لوادجلا هذه نم دافتسيو

 دوعي كلذ يف ببسلا لعلو ,'ارهشأ ةعضب هتيالو دعتت ل مهضعب نأ ىتح

 ةديعبلا تاباينلا يف مهرطخ ىشخي نيذلا ءارمألا نيعي ناك ناطلسلا نأ ىلإ

 صلختلاو مهيلع ضبقلل ةليحلا دامتعا ىلإ أجلي مث . ةطلسلا زكرم نع

 لامج هئارمأ رابك دحأل ناطلسلا نييعت وه هيعدن ام ىلع لاثم ريخو « مهنم

 ىعسي ناك هنأ هيلإ يمث امل ء ؟"”سلبارط ةباين يف كركلا بئان شوقا نيدلا

 قلع دقو .ةطلسلا ىلإ لوصولل ( بجاحلا سالأ ) ءارمألا ضعب عم ؤطاوتلاب

 امأو ءالف يهتشأ نإ امأ » : هلوقب يناطلسلا رارقلا ّْلُب امدنع كركلا بئان

 الو كينوه ال انيلخي ىقب ام هللاو ..... هفلاخأ امف ناطلسلا موسرم

 ناطلسلا لغتسا مث . سلبارط ىلإ ةيرصملا رايدلا نم رفاسو . 2”: ينوه

 ىلع يدعتلا ةرثك هنع فرع جنرفلا ةنصارق دحأ ىلع كركلا بئان ضبق ةئداح

 سلبارط ءانيم ىلع راغأ دق ناكو « صربق ىلإ نيرفاسملاو نيملسملا راجتلا
 ناصرقلا نأ ىلإ يفسوبلا ريشيو ع اهيف ةيسارلا بكارملا دحأ ىلع ىلوتساو

 دالب دصق هنأو ءرجات لجر هنأ . همامأ لّكَم امدنع «ناطلسلا عانقا عاطتسا

 رداصو « ًايمارح هلعجو هملظ دق سلبارط بئان نأو « ةينس ةيدب ناطلسلا

 ةحناس ةصرف كلذب ناطلسلا دجوف « ةيدهلاو رجتملا نم هعم ناك ام عيمج

 نأ هيلإ بتك مث « ءارمألا نيب هب رّهشف «سلبارط بئان نم هءايتسا راهظال
 « بناجألا راجتلل ضرعتلا ةبغم نم هايإ ارذحم هلامو هبكرم يجنرفالل ديعي

 )١( كركلاو ءامحو بلحو قشمد باون ءانثتساب .
 )١( .و45-و146 :طوطخملا

 .ظعم و48 :ردصملا سفن (35

 فر



 (””ةيردنكسالا رغثب هنجسو هيلع ضبقلا يف حجن نأ ىلإ لياحت مث

 : ةيرصملا رايدلا رابخأ -

 فارشاب تناك اهنأ رابتعاب « ةيرصملا رايدلل ةبسنلاب رمألا فلتخيو

 , رومألا رييست يف هنواعي ناطلسلا صخشب ةلثمتملا ةرشابملا ةيزكرملا ةطلسل

 يكولمملا ماظنلا يف مهيلع قلطأ نيفظوملا نم ةئف « هيراشتسم رابك ىلإ ةفاضإ

 ةرهاقلا يلاو ًاناش مهمظعأ ناك «ءارمألا نيب نم ًايئاد نوراتخي «ةالولا بقل

 ثبع نم اهلهأ ةيامحو اهنو ؤش ريبدتو ةمصاعلا ىلع فارشالا هيلإ دهع يذل

 .نتفلا يريثمو نيدسفملا

 يفف « ةمئاد ةكرح يف هناوعأو ""”ةرهاقلا يلإو يفسويلا انل روصيو

 سانلا مّلظتيو هتحفاكدو شغلا عنمل بوردلاو قاوسألا مهعم فوطي رابتل

 تويبو ىلع تاسبكلاب موقيو «٠ مهقازرأو مهلاومأل ضرعتيف ًانايح

 مهيلع ضبقلل « نيثباعلاو » ىراكسلا بقعتي ليللا يفو . 9(ربيتاسملا

 هعبتت يف « ةرهاقلا يلاو « يشكزالا نيكديأ رمأ نم غلب دقو « مهتحفاكمو

 هلجر يف لمعيو « ةيلبجلا سبل سبليو ليللا يف ركنتب ناك نأ ىلإ ) سانلل

 هسبكي برش وأ ءانغ هتيب يف نم ىلع عمستيو ةئيدملا ةقزأ يف يذشميو « لوبرز

 نع خرؤملا تبثأ امك . 2996 ناطلسلل هضعب لمحي لاملا هنم ذخأيو « هيرعيو

 رظان ىوشنلا نيدلا فرش يضاقلا عم أطاوت دق هنأ اهدافم ةثداح يشكزالا

 ةنازخ يف ةعادو هل تناك سكراهج ةيراسيق راجت رابك دحأ زازتبال ءصاخلا

 لجرلا اذه ناكو ءصاخلا رظان اهب بلاطي هي موي لك علطي ناكو ؛ناطلسلا

 )١( ظالو  ظالا : طوطخملا .

 لودجلاع جار .ةالو ةثالث ءالال 7888 نيب ام ةعقاولا ةرتفلا يف ةرهاقلا ةيالو ىلع بوانت )١(

 يلاوو (رصم) طاطقلا لاو :مه نورخأآ ةالو ةرهاقلا يلاو دعاس دقو . 71 ةحفصلا يف

 ,(ةعلقلا بئات) ةعلقلا يلاوو ةفارقلا

 .وك4 : طوطخملا(؟)

 و44 :هسفن ردصلا (؟)

 و



 لاح يف وهو قيرطلا يف هطبض نأ ىلإ ةرهاقلا يلاو هبقرتف «بارشلاب ًافوغشم
 جرفي ملو ء مهضعب هيلع دهشأو «سانلا نيب هب رّهشو «ديدشلا ركسلا نم

 مل ناك ام عيمجب ناطلسلا ةنازخل ءاربإ ةجح هيلع بتك ام دعب الإ هنع

 هلعف ام يشكزالل ركشو « طبتغا قفت قفتا امب ناطلسلا ملع امدنعو . «'ااهيف

 . (96 دحأ ىلع تفتلبالو ؛ هدمتعا ام مزالي نأ د هيلإ ًابلاط

 ٍنيدلا فيس ريمألا هيبرقم دحأ ىلإ ةءاسالا يف ناوتي ٍ ناطلسلا نأ اك

 ًادكؤم ناطلسلا هعفدق ةرهاقلا يلاو ©2”تازواجت ًايكاش هاتأ يذلا نوصرق

 اوديرت ينعفني دحاو انأ تيلو املك متنأ » : «9هلوقب كلذو «ىشكزالاب هتقث

 .6... هوجرخت

 ام لزعلاو نييعتلا ةهجل ةرهاقلا ةيالو رابخأ ناصخلي نايلاتلا نالودجلاو

 : 1/4 1/8 نيب
 لزعو نييعت /ةالو ./ةرهاقلا ةيالو

 ٍ لارا 4 نيعتلا ةن ' ! يف مقرلا ق مقرلا / 171
 طوطخملا | زعلا ةسأ عا يعتلا ةنس يلاول

 ركك | مع أ 8 نيدلا رصان ريمالا
 !' ينسحملا نب دمحم

 رام | «ىه أ رم ف نيدلا ءالع ريمالا
 يشكزالا نيكديأ

 رقك | نم و نع نيدلا فيس ريمالا
 ا يماسحلا نابلب
 َ ١ نيدلا ءالع ربمالا

 _ 1 | قاورللا نسح نبا 1 31 - 547 ةران 8

 .ردخ ظاح_رغم :طوطخملا )١(

 .ظ44 :هسفن ردصملا (؟)

 .رعف ا ظاح :ًاضيأ ©

 4 :ًاضيأ قفل

 ع7
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 اهيلع فرشأف . يرحبلاو يلبقلا نيهجولا يف ةيميلقإلا ةرادالا امأ

 عتمتي «2١0 ةالولا يلاو » ةباثمب وه فشاك اهبنم لكل ناكو .ةالولا نم ةعومجم

 .زاجيإب ولو ء خرؤملا انعلطأ دقو . هل ةعباتلا تايالولا عيمج ىلع ريبك .ذوفنب

 دض تارداصملا رابخأل ةعيرسلا هتيطغت راطإ يف . نيهجولا نيذه عاضوأ ىلع

 «بيلاودلاو رصاعملا لاومأ سالتخاب مهماهتاو هيف نيفظوملا رابكو ةالولا

 ةنازخل ةلئاطلا لاومألا لمح ىلع بيذعتلاو برضلا ريثأت تحت مهرابجإو

 يلوتم سايأو ةيبرغلا يلإو رمتشقو اسنهبلا يلاو يلغنق عم لصح امك ,صاخلا

 ؛«تاعارزلاو رصاعملاو بيلاودلا باحصأ ىلإ ةفاضإ "”مهيرشابمو ةيفونملا

 . "9دادقم لآو ةلودلا رمق لاو عزاعز لآ نم نابرعلا ءارمأ كلذكو

 ةيعانصلاو ةيراجتلا ةنيدملا تقولا كلذ يف تناك ىتلا ةيردنكسالا امأو

 « ةهزنلا » باتك نمضتي ملف .ءطسوتملا رحبلا ىلع لوألا يرصملا أافرملاو ةماحلا

 يذلا نجسلا ثيح اهرغث ىلإ ةراشالاب رصحنت اهرابخأ نع ةطيسب عمل ىوس

 . ؟؟ناطلسلا ةدارإل نوفلاخملا وأ مهيلع بوضغملا ءارمألا هيف عدوي ناك

 تالاجر عم هتاقادص لالخ نمو .ةرهاقلاب خرؤملا ةماقإ مكحبو

 نم) ةرادالل ةيلخادلا لاوحالا نع تاليصفت انل مدقي نأ عاطتسا دقف ةلودلا

 . نيخر ملا نم هريغ دنع اهدجن الق ( خلإ . . .بهنو زازتباو ىواشرو داسف

 يضاقلا وه « ةيلاملا ةرادالا ىلع فرشي ناك يذلا يساسألا فظوملاو

 تاقرو مظعم هرابخأ تلغش يذلا ”صاخلا رظا ءوشنلا نيدلا فرش

 ةماعلا هتهرك يذلا . بلقلا يساقلا « فظوملا اذه نأ ودبيو .باتكلا

 يتلا دئاكملا هجاوي نأ كلذب عاطتساو « ناطلسلا ىلع ةلاد هل ناك .ةصاخلاو
 58 :؛ يدنشقلقلا )١(

 .ظالا والك وو :طوطخملا (؟)

 را -وأا/ :هسفن ردصملا (5)

 .ظلح واح ظالم ظالم ظفي :ًاضيأ

 لامي صاخخ وه امهيف ثدحتلا اهعوضومو «نوالق نب دمحم رصانلا مايأ يف ةثدحتسم ةفيظو يهو (0)

 . 1 مقر ةيشاح 21١7 ةحفصلا يف لي ام رظنا . ناطلسلا

 وح



 , 10هنع عفاديو ناطلسلا هل رصتني ناك ثيح هب عاقيالل هموصخ هل اهبصن

 ناطلسلا عانقال ةغمادلا ةجحلا (مئاد كلي ءصاخلا رظان ءوشنلا ناك لهف

 ؟ هريبأدت ةيبأوصب

 ناك ام ردقب هترزاؤمو ناطلسلا ةقثب ىظحي ناك وشنلا نأ عقاولا يف

 ققحي طيسب زيحب هل فارتعالا عم «هتابغرو ناطلسلا حلاصم نع نيمألا ربعملا
 «ةهزنلا» يف يفسويلا ركذ دقو . 29ةيصخشلا بساكملا ضعب هلالخ نم

 1 : انم هيلإ انبهذ ام معدت يتلا ةلثمألا نم ديدعلا

 ةهج يأ نم» تادلوملا يراوجلا هل لّصحي نأ هيلإ بلط ناطلسلا نأ

 ءاسنلا ىتح ناسحلا يراوجلاو راكبألا تانبلا وشنلا هل رداصف ؛«تناك

 وشنلا عدتبا دقف ءلاومالا ليصحت يف ناطلسلا ةبغرل ءاضرإو .0©2(ةلاهنملا

 أيهذ مهنم دحأ عاتبي أ برضلا رادو ةغاصلا لهأ مزلأ دقف «ةريطخ ةقباس

 برضيو ناطلسلا ةكصب كصيل برضلا راد ىلإ هعيمج بهذلا لمحي لب
 ناك ام ذخنأف «بورضملا بهذلا عّبَتَت مث .مهاردلاب فرصت مث ةجره ريناند

 .«7ناطلسلل هلك كلذ لمحو .عئاضب هنع مهضوعو .ةماعلاو راجتلل هنم

 لاومالا ىلع لوصحلا يف ناطلسلا مهن عبشت مل ريبادتلا هذه نأ ودبيو

 ناطلسلل ةديدج غلابم نيمأت ىلع هتردق مدع نع وشنلا رذتعا امدنع هنأ ىتح

 لام نم هدي تحت ام ةباتكب همزلأو مكحلا نيم أوشنلا دصقف . هدّدهو هربخ

 لصحيو ينحصتي هنوك هبجي ًادحأ تدجو ام ءوشنلا نيكسم» :ًاعفادم ناطلسلا هنع لاق دقو )١(

 .ظ ١141 :طوطخملا .«يلام

 ةماعلاو راجتلا هتفاخو سانلا نم ليطربلا باب هباب يف (وشنلا) حتفو» :خرؤملا لوقي كلذ ينو )1١(
 .وه :هسفن ردصملا .«فئاظولا بابرأو

 ظم :ًاضيأ م)

 ظل حال ودلال :ًاضيأ (4)

 ال



 رخأ غلبم ىلع ىلوتسا مث , ؟؟”رانيد فالآ ةرشعب ًاضرق هنم ذخأف . ماتيألا

 هنم اهذخأف . لامجلا رظان نيدلا ءاه متخ تحت ةعوضوم ءارمألا دحأ ماتيأل

 رظان فقوم ميعدت يف عروتي مل ناطلسلا نأ مث . 297عئاضب اهنع هضّوعو

 دالوأل ةدئاع لاومأ ةرداصم ميرحتب يكلاملا ةاضقلا يضاق رارق دض هّصاخ

 . هرجح تحت اوناك نيذلا بئانلا نوغرأ

 « ليطربلا » ةوشرلاو داسفلا لاحفتسا ىلإ ةحارص خرؤملا ريشيو

 ةماعلاو راجتلا ىلع فانصألا حرط نم ريثكي وشنلا ناك دقف زازتبالاو ببنلاو

 دق ةرهاقلا يلاو « يشكزالا نيكديأ نإف كلذكو . 9*2« هفاعضأ لما »

 مهتم هكسمأ نم بلسو «رمسلاو وهلل سانلا هيف عمتجت ًاناكم « سيكو
  هسفنل اهمث ذحخأو « اهباحصأ ىلع يلاتلا مويل حابص اهعاب مث « هبايث

 ابسك دق صلخملا هاخأو وشنلا نأ ابك ع (**ع طق يلاو هيلإ هقبسي مل اذهوو

 . "ةوشرلا ببسب ةريبك ةورث

 ةلودلا يفظوم رابك ىدل مالتغالا ةرهاظ ًاضيأ داسفلا رابخأ نمو

 « « ريمع» ىعديو ناملغلا دحأ نأ اهدافم ةثداح يفسويلا تبثأ دقو ءاهنايعأو

 طبقلا ضعبو ةاضقلا دالوأ ضعب رشاعي ناك هنأ هيلع ضبقلا رثإ فرتعا دق

 . "9ةزغ 'ىلإ هيفنب رمأف ناطلسلا ةظيفح راثأ امم . . . . تاداعسلا بابرأو

  باتكلا نم ًاعستم ًازيح تابوقعلاو تارداصلا عوضوم لتحيو

 .ظا١ال :طوطخملا (1)

 وال48١ :هسفئ ردصلا (؟)

 ,وادرو :هسفن ردصملا (*)

 نباك نيفظوملا نم ديدعلا كلذ يف هاراج امك . . .ظ اول #١ ظل ورد :ةسفن ردصلا (14)

 .(و4 ظال) تاهجلا رظان قرزألا

 وهم ظوإل :ًافيا (6)

 وقل ءظ وك :ًاقيأ(0)

 .وق1 - ظؤم والا  ظ#٠ :يف نيتلئام نيتئداح خرؤملا ركذي اك ءظؤم وه 4: ًاضيأ (9)
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 ليصحتو ملظلاو ةرداصملا باب حتف ىلإ صاخلا رظان أجلي نأ ةداعلا تناكو

 « ةرهاقلا يلاو ىلإ وأ نيواودلا دشم ىلإ «بنذملا» مّلسُي ناك ثيح « لاومألا
 عضوو « طيسوتلاو عراقملاب برض نم باقعلا عاونأ ىتشل هضّرعي يذلا

 نممو « لاومألل هسالتخاب فرتعي ىتح . . . تافاطخلاو . رفاظألا يف بصقلا

 لاله نباو ء صاخلا رظان قاحسإ جاتلا «')دالوأ باقعلاو ةرداصملل اوضرعت

 ءًاضيأ نيواودلا دشم ©©زكالا نيدلا فيسو « نيواودلا دشم «'ااةلودلا
 ةرداصم ىلإ ةفاضالاب . . . «©ديعصلا دالبو «49بلح يف فئاظولا بابرأو

 « ماشلا رظان 2"!لايربغ بحاصلا : لاثمأ نيفوتملا ةلودلا يفظوم رابك لاومأ

 . ةرهاقلا يلاو ")نزاخلا رجنس نيدلا ملع ريمألاو

 «راجتلا دض سرامت تناك يتلا تارداصملا رابخأب يفسويلا انعلاطيو

 ةيناطلسلا كيلامملا ىوكش هغلب امدنع ناطلسلا نأ اهنمو . ةقرسو بهن نم

 رجالا حتفو «قاوسألا ىلإ اليل لوزنلاب وشنلل زعوأ ,مهتوسك رخأت نم

 هجاتحت امو تاسوبلملا عيبت يتلا كلت ةصاخو اهتايوتحم رداصو نيكاكدلاو

 دنع لعفلا ةدرل ثرتكي نأ نود . ةنوؤمو ءاسك نم ةيناطلسلا كيلامملا

 ةحوتفم مهرجاتم ةي ؤر مهتمدصو « يلاتلا مويلا حابص اوقافأ نيذلا سانلا

 دحأ لك «٠ حئان وأ حئاص وأ ِكاش وأ كاب الإ قبي ملو » اهتايوتحم نم ةغرفمو

 , 40, هتبيصم ردق ىلع

 .ظلعو ظالم ىلا وار ظروف اظحأل ىو ظن : طوطخملا (0)

 .و454 واف :هسقن ردصملا )١(

 ,ظالح :ًاضيأ (5)

 ,ظلح يد :ًاضيأ (4)

 .ظاو 1897 ظح :ًاضيأ (0)

 .ظلحت وهف :ًاضيأ (1)

 .ظوم :ًاضيآ ©
 رابخأ نم دسيزملا ءظ_واو# ءظ47١  ظ٠4١ :قاروألا يفو ءوا 45  ظ 1١4 :ًاضيأ (8)

 .راجتلا تارداصم

18 



 ةرادالا عضو نع ةهئاقلا ةروصلا كلت مسر دق يفسويلا ناك اذإو

 ةفيظو نع هثيدح لالخ نم اليلق رمألا فطلي نأ لواح هنأ الإ ةيكولمملا

 عرشلا دعاوق اهبحاص رايتخا يف يعاري ناك ناطلسلا نأ انربخي ثيح .ةبسحلا

 ءوفك ريغ 3 معدل نييرقملا هئارمأ ضعب ةعافش لبقي مل وهف .2"”ماكحألاو

 نأ نكمي ام هريبك بصنم بصنملا اذهو : :هلوقب مهعفد دقو بصنملا اذه يلوتل

 مدقتسا ساسالا اذه ىلعو .؛ ”ماكح لاو عرشلا فرعي نم الإ هيف نوكي

 هنع ترهتشا دقو ,ناتسراملا رظان رابالا تيب بيطخ نب نيدلا ءايض ناطلسلا

 ىلإ خر ملا ريشيو .2ةرهاقلاو رصمبةبسحلا هيلإ ضوفو هتنامأو هتيافكو هتضمم

 ةنس ةرهاقلاو رصمب لح يذلا ءالغلا ةحفاكم يف ءايضلا هبعل يذلا ماهلا رودلا

 طبضل اهذخمتا يتلا ةمراصلا تاءارجالا لالخ نم كلذو لم /امو

 راجتلاو ءارمألا نوش رئاس ىلع «متخ» دقف .ءالغلا ةحفاكمو راعسالا

 ةفلاخمب بستحملا ملع الو .(9هنم نذأب الإ اهحتفي حمسي ملو ,ةرهاقلاب

 [أسق عابو ر ريمألا ةنوش حتفو «*0هتاءارجال نوصوق نيدلا فيس ريمألا راسمس

 اب ناطلسلا ربخأو .هتبقاعمو هلاقتعاب رمأ «نلعملا رعسلا قوفي امب نوزخملا نم

 ففراداتسأ بقاع مث هبرضو هربخو نوصوق بلط ىلإ ناطلسلا عراسف ءقفتا

 رمأب الإ ةنوش يف فرصتي نأ اهدعب دحأ رسجي ملو «ءىرج امم ءارمألا بيهتف

 ,©0بستحملا

 طئارش نع ةديفم تاليصفت دجوت ثيح 3١( ه1 :ةبرقلا ملاعم), ةوخالا نبا عجار (1)

 ١: 1١4 كيلامملا نيطالس ةلود مظن ىدجام :اضيأ رظنا .بستحملا تافصو ةبسحلا

7 

 و115 :طوطخملا(')

 .ظادح :هسفن ردصملا (")

 وال :ًافيأ (4)

 .رابخالا هيلإ نولصوي ًانويع هل ذختي ناك بستحملا نأ ىلإ انهربشن (5)

 ٠١ :ةيئرلا ةياهن «يرزيشلا
 ,ناأ1- ظا١٠ :طوطخملا (0)



 :راعسألاو ءالغلا رابخأ

 يف) راعسألا ةكرحو ءالغلا رابخأ «ةهزنلا» باتك ارقي نم فقوتسيو

 لشمتي يعيبط لوألا :نييسيئر نيلماع ىلإ اهبابسأ درت دقو ,(ةيرصملا رايدلا
 وأ ءافولا دح نع ربغلا طوبه نأ عقاولا يفف ؛ليثلا رهن هايم بوسنمب اساسأ
 ةايحلا ىلع ايقيقح ارطخ لشمي ناك ناضيفلل يداعلا بوسنلا نع هتدايز

 هايم ردصم وه لينلا نأ كلذ ءاهثودح عيمجلا ىشخي ةثراكو «كاذنا ةيرصملا

 اذإو «ةعارزلا ناوأ تاف ءافولا نع رَّصق اذإف .ًابيرقت رصم يف ديحولا يرلا

 ةحلاص ريغ اهلعجو هيتفض ىلع ةعقاولا لوقحلا قرغأ يداعلا هدح نع داز

 ميباتنتو سانلا قلقي «ةعارزلل مزاللا دحلا نع رهغلا ءام لقي نيحو .ةعارزلل

 مث نمو «ةديدحلا ليصاحملا ةعارز مدعل ةجيتن ةعاجملا ثودح نم فواخمل

 ةمزألا ءانثأ مهلايع توقو مهترقل ًانامض مهيدل يتلا لالغلا نيزختل نوعراسي

 نم ديزم ىلع لوصحلا يف اعمط لالغلا نيزخت ىلإ راجتلا عراسي امك .ةعقوتملا

 ءارش ىلع لابقالا دتشي كلذل ةجيتنو ءراعسألا عفر قيرط نع حابرأل

 سانلا محازت دتشيو ,قاوسألا يف عئاضبلا نم حورطملا لقي اهنيب .لالغل
 يف ريطخخ ديعصت لاحلا ةعيبطب كلذ عبتتسيو لالغلا تيناوحو .نارفألا ىلع

 بورشمو لوكأم نم ىرتشيو عابي ام لك ىلإ اهامح دتمت يتلا راعسأل

 . سوبلمو

 ةلودلا اهتدمتعا يتلا ةيداصتقالا ةسايسلاب قلعتيف يناثلا لماعلا امأ

 باحصأف ؛يركسعلا عباطلا يذ يعاطقالا ماظنلا ةعيبطب ةطبترملاو ةيكولمملا

 مهيضارأ حالصتسال ًاريبك ًامامتها اوريعي مل دنجو ءارمأ نم تاعاطقال
 داعي ناك يتلا تاعاطقالا هذه رارقتسا مدع ببسب ادودرم رثكأ اهلعجو

 ةطلسلا اهذختت تناك يتلا تاءارجالا نأ (ىك .) رخال وأ ببسل اهعيزوت

 ... شاوم ءبشخ ديدح «شامق) عئاضبلا نم ةريبك تايمك حرطك

 ىلا اظل ىانك اظحح لظكو : طوطخملا 0
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 تامهادملا ىلإ ةفاضإ .«'ةفعاضم راعسأب ةماعلاو راجتلا ىلع ؛(خلا
 كلذ لك .باتكلا تاحفص نم ديدعلا اهرابخأ تلغش يلا ©تارداصملاو

 .راعسألا عافتراو ءالغلا ىلإ يدؤي ناك

 ريبادتلا نم ةلسلس داختا ىلإ .نايحألا ضعب يف ءأجلت ةلودلا تناكو

 ءارسمألا مازلاو ءزبخلاو حمقلا عيبل نيعم "”رعس ديدحتك «ءالغلا نم دحلل

 (نوشلا) !*”حمقلا نزاخم تايوتحم طبضو ««ةيناطلسلا ةريعستلا» ب راجتلاو

 نوديقتي راجتلا ءالؤه ناك املق نكل ءاهفيرصت ةيلمع ةبقارمو ءمهيلإ ةدئاعلا

 «2ءالغلا نم ديزم ىلإ يدؤي راعسألا ديدحت ناك ام ابلاغف نلعملا رعسلاب
 امم ءادوسلا قوسلاب» مويلا هيمسن ام جاورو «ةينيومتلا داوملا ءافخإ ببسب

 ىلإ اجلي امك «راعسألا ةكرح ىلع ريثأتلل هنزاحم حتف ىلإ ناطلسلا رطضي
 .©0كبوشلاو كركلاو ةزغو قشمد ةصاخو ماشلا دالب لالغب ةناعتسالا

 ةعجارم نكمي 178-788 لالخ راعسألا ةكرح ىلع عالطاللو

 :نييلاتلا نيلودحلا

 .اهدعب امو 1146 ءاعدعب امو 3141 :قاروألا ,طوطخملا يف درو ام عجار (1)

 .اهذعب امو ال ةحفصلا يف درو ام مجار (1)

 ظلوا وذ. :طوطخملا ()
 راكب :ةسفن ردصملا (5)

 .وال9١ :هسقل ردصملا (6)

 .ظللأ ىحنق :ًاضا(5)
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 : ةيكولمملا ةرادالاو ىطبقلا رصنعلا - 4

 ةلوقم نم ًاقالطنا كيلامملا مايأ تعاش يتلا ينيدلا بصعتلا ةسايس نإ

 ءيرادقدنبلا سربيب رمالفلا كلملا ناطلسلا نيحلا كلذ يف اهقلطأ يلا داهجل

 ةيمالسالا تاقاطلا ةئيعتو ةيكولمملا ةنطلسلا زيكرت مئاعد دحأك اهدمتعاو

 رشع عبارلا / يرجملا نماثلا ثرقلا تايادب يف تدأ .جنرفلاو لوغملا ةهجاومل

 «مهتلماعم ءوس ىلإو «ةصاخ ىراصنلا قحب ةيساق ريبادت ذاختا ىلإ يداليمل

 ناك ام ذيفنت يف مهيلع دَّدُشو ءاطامعأو ةلودلا فئاظو لك نم اودعبأف

 عيبو دوهيلأ عماوص نم ديش ام لك مدهو «باودلا بوكر نم مه ًاعورشم

ع مهزييمتل نيعم سابل مهيلع ضرف امك «مالسالا روهظ ذنم ىراصنل
 ن

 تارفلا نم ةلودلا عاقصأ لك يف رشنو «كلذب ةوسرم ابنك دقو .«نيملسملا

 اياوز يف راص نأ « عقاولا يف ثببلي مل .هريغك موسرملا اذه نأ لع «ةبونلا ىل

 تناك هقيبطت ةداعإ صرف نكل ءايجيردت لامهال
 نيح نم ءالؤه ددهتي ًارطخ

 .290نيح ىل
 اش ف كلذ لك نم مغرلا ىلعد

 نإف .؟9نييبويالاو "7نييمطافلا مايأ اعئاش ناك ام رارغ ىلع كيلامملا ةلود

 مهنم ناكف «ىتش نيدايم يف اهدارفأ عربو تملسأ ةيطبقلا رسالا نم ارثك

 نيواودلا يف يقب دقف كلذ عمو .قلودلا يف ايلعلا بتارملا اوغلب عباوت

 يف ببسلا لعلو ,مهتنايد ىلع اورمتسا نيذلا طابقالا نم ريبك ددع ةيكولمملا

 نع يغتسي نأ عيطتسي نكي مل ةيكولمملا ةرادالا يف لمعلا بالود نأ كلذ

 هتبضغأ دق نوالق نب دمحم رصانلا كلملا ناطلسلا نأ ىتح .طابقالا ةءافك

 ةدشلا دامتعاب مهضارتعا هباجو ,ىراصنلا مادختسا دض نيملسملا ةروث

 ؟؟518 308 17/١ كولملا .يزيرفملا ؛ 4١ - مم جلا .لئاضفلا يب نبا (1)

 . 4 :كيلامملا ةلود خيرات ءريوم 171 :لوألا رابخأ : يقاحسالا

 ا مهموسرو نييمطافلا مظن :دجام ؛؟ :رصم خيرات ءرسيم نبا (7)

 424111501, (0معا وسو هعومعتع لعل 'هلستصتكاععتتمم ةعيماتعمسع مف علم , 8 [15ب ف
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 .(0مهضعب يديأ عطقو مهنم ةعامج بلصف ءمهقحب ةوسقلاو

 تناك يتلا تالافتحالا ءايحا يف ًايمسز ةيكولمملا ةلودلا ةكراشم نإو

 ناك ثيح رصم يف ةداعلا هيلع تجرد ابك ؟'ةيطبقلا دايعالا ةبسانمب ماقت

 «نيواودلا نوألمي نيذلا نييحيسملا مهيفظومل مهتم ًاريدقت «نوملسملا اهماكح

 سبالملاو لاومالاو تالوكأملل ةلودلا قالطاب دايعالا هذه روضحب نوكراشي

 نيبصعتملا ضعب دنع لعف در حماستلا اذهل ناك نإو .ًاماع جاهتبالا نوكيل

 .؟91هئاغلإ ىلإ ودمع ام ًاريثك نيذلا نيطالسلا نم

 «ةهزنلا» باتك يف ًاصاخ ًامامتها يطبقلا رصنعلا ىفسويلا ىلوأ دقو

 بعل يذلا وشنلا نيدلا فرش يضاقلا رابخأل هتيطغت ىلإ ريشن نأ يفكيو
 ركذ هنأ امك «نوالق نب دمحم رصانلا مايأ ةلودلا نو ؤش رييست يف ًازراب ًارود
 يف ةماه بصانم اولوت نيذلا طابقالا نيفظوملا نم ديدعلا وشنلا ىلإ ةفاضإ

 ةحفصلا رظنا)': يلاتلا لودحلا يف مهزربأ تبثن ,همايأ يف ةيكولمملا ةرادالا

 (ةيلاتلا

 .7156- 554 :١1/؟ كولسلا «يزيرقلا (0)

 . ءادهشلا ديعو داليملا ديعو ؛(زورينلا وأ زورونلا) ةيطبقلا ةنسلا سأر ديع :دايعألا هذه نم (؟)

 . 180 / المال و 188 / 7/88 نيتنسلا يف لصح اك (*)

 هتف تدلل : ؟ كيلامملا نيطالس ةلود مظن دجام
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 ملعلا

 طامقلا نب ميركلا دبع نب قاحسإ نب ميماربا |

 نيدلا جات ,ةلودلا ديعس نب ميهاربإ

 ةافكلا لامح يضاقلاب فورعملا هللا دبع نب ميهاربإ

 نيدلا جات .طامقلا نب ميركلا دبع نب قاحسإ

 نيدلا رخف «سناكم نب قازرلا دبع نب نمحرلا دبع

 دلا ميرك ءسناكم نب قازرلا دبع نب ميركلا دبع

 فورعملا ,ديدسلا نب هللا ةبه نب ميركلا دبع

 ريبكلا نيدلا ميرك يضاقلاب

 فورعملا مانغلا نب ةسائرلا جات نب هللا دبع

 كلملا نيمأ نيدلا نيمأ بحاصلاب

 ءرورسلا يبأ نب ةعينصلا نب هللا دبع

 لايربغ بحاصلاب فورعم ا

 طامقلا نب ميركلا دبع نب قاحسإ نب ىسوم |

 نيذدلا قفوم ةلودلا ديعس نب ميهاربإ نب هللا ةبه

 : ةيسابعلا ةفالخلاو كيلامملا  ه

1] 

 ةغيظولا

 ةلودلا رظن

 ةرازولا

 صاخلا |رظنو شيجلا رظن

 ةيرصللارايدلاب تاهملا فشك
 صاخلا | رظنو شيحلا رظن

 ١511/5898 ةنس ىلإ ةيسايعلا ةفالخلاب ةيكولمملا ةلودلا ةقالع عجرت

 «ةرهاقلا يف ةيسابعلا ةفالخلا ءايحإ يف سربيب رهاظلا ناطلسلا حجن امدنع

 ةنس دادغي يف ةيمالسالا ةفالخلا ركرم وكالوه ةدايقب لوغملا كد نأ دعب

 ) )1١:ضورلا ءرهاظلا دبع نبا 959 3١1,
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 ىلع ةماعلا ةسائرلا زكرمو ةفالخلا رقم رصم تحبصأف

 نأ ىلوالا :نيتريبك نيتدئاف كلذ نم ةيكولمملا ةنطلسلا تدافأف .نيملسملا

 ةامح يمالسالا ملاعلا مامأ اورهظ ًادعاصف سرسيب نم كيلامملا نيطالس
 ةيكولمملا ةنطلسلا باستكاب ةيناشلا تلثمتو ءافلخلا صاخشألو ةفالخلل

 ةفيلخلا دّلق امدنع كلذو رخآ ردصم يأ نم اهبسكتل تناك ام ةيعرش

 ناطلسلل ةيمالسالا دالبلا يف تاطلسلا يسابعلا «هللاب رصنتسملا»

 «”ينيدلا هبصنم اهبجوتسي يتلا تازايتمالا ضعبب ًاظفتحم ,21) يكولمملا

 هيفظومو هباونو ناطاسلا تاطلس حبصت ىتح كالذو .ناطلسلا ةعيابمك

 نكل .؟؛ااناطلسلل هدعب نمو .دجاسملا يف هل ةبطخلا نالعإكو «©”0ةيعرش
 .هسفن نييعت ةطلس هل نكت مل ,ةطلسلا ضوفي هنأ عم « عقاولا يف «ةفيلخل

 بهاذملا نولثمب نيذلا ةاضقلاو ناطلسلا هعيابي نأ دب ال نيعُي ىكل ناكو

 دعب ةفيلخلا لزعي نأ ناطلسلا ةعاطتساب ناك انه نم ةعبرألا ةيمالسالا

 ىفنُي وأ ةعلقلاب نجسُي دق ةلاحلا هذه يفو .ةعبرألا ةاضقلل ةيلكش ةراشتس

 «سابعلا ينب ءافلخ نم ديدعلا عم لصح ام وهو ,ديعصلا ىصقأب صوق ىلا

 نأ ىلإ يفسويلا راشأ دقو « عيبرلا يبأ ناميلس هللاب يفكتسملا ةفيلخلا مهنمو

 نم رثكي ةفيلخلا نأ هغلب ال لبحلا ةعلق يف ةفيلخلا نجسب رمأ دمحم رصانلا

 باحصأ هلو «ليفلا ةريزج طخب ليلا ىلع اهرمع يتلا هراد يف وهللا

 راد ىلإ ددرتي ناك يذلا ةيناطلسلا كيلامملا دحأ مهتيب م هب نوعمتج

 هكولمم ىلع ناطلسلا ضيقف «ةمدخلا نع رخأتيو .هدنع عطقنيو .ةفيلخل

 رمأو ءهنع جرفأ مث ةفيلخلا لقتعاو ءسدقلا ىلإ مث دفص ىلإ هافنو هبرضو

 مطل 21. ؟ةةعاملمع لو ممرهسمم 1 قالو لل 2,8. 425 :1٠١ ضورلا.ءرهاظلا رهاظلا دبع نباعل)

 :رظنا « يكولمملا رصعلا يف يسابعلا ةقيلخلا تاطلسو فئاظو نع (؟)

 مايل 1ج تطلع تملتوطماع, 107 - 09 امتع. "[ارع ('مالمانهلعر 1” .503 - 595

 5١. 85 :كلامملا فشك ةدبزعء يرهاظلانيهاش نبا (؟)

 حيبص ؛يدتشقلقلا ٠ ةفياخلل هدعب نمو ناطاسلل ةبطنلا تناك ثيح ةعلقلا دجسم ءانثتساب (4)

 . 48:1 ةرضاحملا نسح « يطوبسلا ؛794 :7 ىشعالا

 مال



 ةنس نابعش يف هتافو نيح ىلإ اهب رمتساف )صو ىلإ هلهأ عم هرفسب
 دوعي ةفيلخلا ىلع ناطلسلا بضغ ببس نأ رمألا ةقيقحو ,.7404

 مكحلا نع لزانتلا ىلع رصانلا كلملا ربجُأ امدنع 181١/1904 ةنس ىلإ

 «ةنطلسلا يفكتسملا ةفيلخلا هدّلق يذلا ريكتشاجلا سربيب رفظملا كلملا حئاصل

 . 9 ماقتنالل ةبسانملا ةصرفلا نيحتي ذخأو ءرصانلا ثكلملا هيلع مقنف

 : ةيكولمملا ةلودلاو ماشلا تبرع د5

 باتك نم ًاماه ًازيح كيلامملا ةلودب مهتاقالعو ماشلا برع رابخأ لتحتو

 لا نم انهم نب ىسيع نب انهمإبرعلا ريمأل ةيفاو ةمجرت راطإ يف «ةهزنلا»

 ةعلق ىلإ صمح نم مهزانم تدتما نيذلا ؛نابرعلا ءالؤه ناك ثيح لضف

 نم ةيراجتلا لفاوقلا اهربعت يتلا قرطلا يف نومكحتي :2؟!ةبحرلا ىلإ ربعج
 نع ًاثحب لوغملاو ةيكولمملا ةطلسلا نيب نوحجرأتيو «قارعلاو ماشلا دالب

 . نيفرطلا نم لك عم ةزيمم ةقالع

 برقتلل ًادهاج ىعسي ناك دمحم رصانلا ناطلسلا نأ ىفسويلا انعلطيو

 نم سأيي امدنعو .هتعاط يف لوخدلا ىلع هثحو هبلط يف احلم انهم ريمألا نم
 ماشلا نم ركاسعلا درجيف .هدض ةوقلا دامتعا ىلإ أجلي «هتبغرل هتباجتسا

 نم هدرط ىلع هضرحيو هناكم هاخأ رمؤيو ءدالبلا نم هجارخال بلحو رصمو
 رهاظلا يف نيفلتخم ناوخألا ناكو .هيلإ ةرمالا دري هيلع يضر اذإو .دالبلا

 ةنساهرخا ناك عوفد عبرأ كلذ رمتساو .2*نطابلا يف نيقفتم

 وأ 48- ظا 410/ :طوطخملا (1)

 رردلا :رجح نبا ؛504 :؟/؟ كولسلا «يزيرقملا ؛"٠8 844 ٠6: يفاولا .يدفصلا )١(

 4485 :ءافلخلا خيرات «يطويسلا ؛44١ 141 :1 ةنماكلا

 .1141 :هسفن ننجح نبا ؛417/-1415 :هفن «يزيرقملا ؛948 :هسفن ,يدفصلا (9)
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 .«'اقنس نيرشعو عبرأ ةبارق دالبلا جراخ انهم يقب ثيح ,«*

 ىلإ ةدوعلل انهم ىدل طسروتلا ًاددجم دمحم رصانلا ناطلسلا لواحو

 ىلإ ,هتقفازمب ىظحي نأ نود «هتومخأو هدالوأ كلذ ليبس يف ًامدختسم هتعاط

 يأ ناقلا ريزو عم ةقيثولا هتقالع لالخ نم 84*23 /4#/7 ةنس يف لصوت نأ

 ىلع رجاتلا يمالسلا نيدلا دحم عم روكذملا ريزولا لمع ثيح هاغتبم ىلإ ديعس

 ."'قفتا امب هاربخي ناطلسلا ىلإ ابتكو «قارعلا دالب نم انهم جارخا

 ًاضرع ًاضفار ماشلا دالب ىلإ ًاهجوتم ديعس يأ دالب انهم ريمألا رداغو

 يذلا قشمد بئان ىلع لجد مث ناطبلسلا دض هعم نواعتلل ناقلا نم

 فصو دقو .انهم مودقب ناطلسلا فرع نم دفوأو قلبألا رصقلاب هلزنأو همركأ
 يف ناك .هللاو» :!"9هلوقب  هتعاطاىلإ انهم عوجرب «ناطلسلا حرف ةدش خرؤملا

 هنأ ينغلب الف «يتعاط ىلإ هب يتأي نمل هلك يكلم تلذب ول عيش هنم يسفن

 مل لابقتسا لفح انهم ريمألل ميقأو .«هتيأر نأ ىلإ تقدص ام رضحي ديري

 (هئارمأ ةصاخ دمحم رصانلا دنج دقف «لبق نم ةيرصملا رايدلا هدهشت

 هميركتل هعسو يف ام لك لذبو هتدافو مركأو .ةعاطلا ىلإ ةدوعلاب هتئنهتو هلابقتسال

 ريارحلاو ةضفلاو بهذلا نم ناطلسلا هقدغأ ام كلذ ىلع دهشيو ؛ هميظعتوإ

 انهم ةشهد راثأ امم هتعامجو انهبل|اياطعلاو تاماعنالا نم اهريغو شكرزلاو

 يف هانيأر ام ءيش انيأر دقل .هللاو» :[*!هلوقب ناطلسلا ىلإ هجوت ذإ ,هسفن

 الو هفرعت برعلا تناك الو «كولملا نم هريغ الو !رهاظلا مايأ

 .ظدال : طوطخملا )١(
 ودك ظمأ :افيأ(0

 نال: اقيأ(5

 هفيلكت ضرعم يف ناطلسلا هل لاق يذلا يرصانلا كتشب نيدلا فيس ريمالا ءالؤه نم (4)

 ملعتو ,همظعأ نأ ديرأ انأو «برعلا رياس ىلع كلم لجر لجرلا اذه» :انهم ريمالاب ءافتحالل

 . ظم# :ًاضيأ .«رضحي ثيح ىلإ هبحصاو هئاقل ىلإ بكراف ءيدنع ريبك كنأ

 ودم :ًاضيأ (6)
 . 584 :؟راصبالا كلاسم , يرمعلا هللا لضف نبأ ؛١4 74 : خيرات ءدادش نبا (5)

 هلذل



 أنهم ىلع معنأ دقف .كلذ ىلإ ةفاضإو .«كمايأ يف اوأر ام ةداعسلا نم اوري

 . ؟9هدعب نم هدالوألو هل نوكت نأ ىلع ءقشمد لامعأ نم َةَمْوُد ةيرق

 ةلامتسال بيغرتلا ةسايس هدامتعا نم مغرلا ىلع «ناطلسلا نكل

 ةلودلا نمأل مهضرعت لاح يف مهدض ةدشلا لامعتسا يف ددرتي مل .نابرعلا

 بلحو قشمد يف هيبئان ناطلسلا رمأ .8*1ا//0719 ةنس يفف ؛اهحلاصمو
 ببسب كلذو ءماشلا ءارمأل مهتاعاطقا جارخاو لضف لآ زابخأ ةرداصمب

 نوفرعي اوناك نيذلا .نابرعلا نكل .('”نيرفاسملاو راجتلا لفاوقل مهضرعت

 دالب ىلإ نوأجليو هتعاط نع نوجرخيس منأب هل اوحّول ناطلسلا نوزتبي فيك
 ينمت نم مغرلا ىلع مهتاعاطقا نم ذخأ ام ةداعإ ىلع ناطلسلا ربجأ امم ءراتتلا

 رثكأ نأ رابتعاب رارقلا اذه لثم ىلإ ءوجللا مدع دمحم رصانلا ىلع ماشلا بئان

 هنأو ءسيس دالب يف نيدرحجم نييماش ءارمأ ىلع اهب معنأ دق برعلا زابخأ
 مهتم ىلع ةيبلس تاساكعنا نم .ىرجام ىلع مهعالطا لاح .ىشخمي

 :"”هلوقب قشمد بئان عفد ناطلسلا نكل «نمرألا ةهجاوم يف مهعافدناو

 . «مهيضرنو ءارمألا ضوعن نحنو ,مهتاعاطقأ ىلع مهب عجرا»

 كلذ يف ةيبرعلا ديلاقتلا نم بناج ىلع انعالطا ىلع يفسويلا صرحو
 ةوسن نأ ىلإ راشأ ثيح «نيخرؤملا نم هيرصاعم دنع اهدجن الق نيا

 سبدلاب ةءولمم توسدب نئج دق ءانهم برعلا ريمأ متأم يف تاكراشملا نابرعلا

 ةفاضإ .ديدشلا نهنزح نع ًاريبعت دامرلاو سبدلاب نههوجو نخطلي نذخأو
 ديعاوملاو نآرقلا ةءارق بايغ يف هئازع يف هدالوأ اهماقأ ىتلا بدآملل هفصو ىلإ

 , 9ةلثامملا تابسانملا يف ندملا يف ماقي ناك ام سكع ىلع ظاتولاو

 نأ ىلإ ريشي امك انهم لبق دحأل عطقت مل ةمود ةيرق نأ ىلإ يرزجلا ريشيو .ظوو :طوطخملا )١(
 ىرخألاو ةيملسب امهادحإ نييرمخأ نيتيرق ةمود ىلإ ةفاضإ ءانهم ىلع معنأ دق ناطلسلا
 .844- 544 :نامزلا ثداوح ,يرزجلا .ةبحرلاب

 .ولاا4 ظلال“ : طوطخملا (1)

 ,.ظلن أ :هسفت ردصملا (5) ظلك و)١5 :طوطخملا (؟)



 : (ةهزنلا» باتك يف زاجحلا دالب -ا/

 عجار كلذو ءزاجحلا ىلع اهذوفن طسب ىلع ةيكولمملا ةلودلا تصرحو
 مكاح لكل ىربك ةماعدو اميظع افرش ناك دقف ؛ةيسايسو ةينيد لماوع ىلإ

 عفادملاو .«نيفيرشلا نيمرحلا يماح» ةروص يف نيملسملا مامأ رهظي نأ ملسم

 دهع ذنم ةداعلا هيلع تجرد ام همازتلا راهظإ ىلإ ةفاضإ .ةسدقملا نكامالا نع

 وحن اهيدؤي نأ بجي ةبيرضك زاجحلا دالب ىلإ لالغلا لاسراب نيدشارلا ءافلخلا
 تاجوسنم سفنأ نم عنصت تناك يتلا ةبعكلا ةوسك لاسراو «ءدالبلا كلت

 نيح زاجحلا دالب يف كيلامملا ةدايس سربيب رهاظلا ناطلسلا تّث دقو .قرشلا

 ىلع هشقنو ةبطخلا يف همسا ركذ ء7548/551١/ ةنس ةكم فارشأ لبق

 , 30كلذ ىلع كيلامملا نيطالس هدعب نم جرد مث .ةكسلا

 ذإ سربيب دهع دعب زاجحلا يف كيلامملا ةلودل عاضوألا رقتست ملو
 هجو يف ةديدع لكاشم ريشت ةنيدملاو ةكم يف فارشألا نيب تافالخلا ترمتس

 ىلع مهنيب ايف عارصلا مادتحا دنع .فارشألا ءالؤه ناكو «كيلامملا ةلود

 اذه ًارصانم لخدتي ناك يذلا يكولمملا ناطلسلا ىلإ نوؤجلي ذوفنلاو ةدايسل

 رهظأو «ةمئاقلا فورظلا هب حمستو ةلودلا ةحلصم هيضتقت ام بسح كاذو

 ةنس يف ريشي ثيح يفسويلا انخرؤم هب انعلطا ام كلذ ىلع ةلثم

 ناطلسلا ىلإ يمن يبأ نب ةفيطع فيرشلا روضح ىلإ 1000 ١م 8
 نيدراولا راجتلا نم هيدهتسي ناك امو هملاعم رياس عطق يذلا ةثيمر هاخأ ًايكاش

 ةرمإلا يف هيخأل ًاكيرش رمتسي يك ناطلسلا همعدي نأ ًالئاس .دالبلا ىل

 - 29, كلذ ىلإ ناطلسلا هباجأف «عاطقالاو

 رومألا تروطتو .17*#//1/89/ ةنس نيوخألا نيب تافالخلا تددجتو

 علطا امدنعو .ةكم نم هجورخو ةثيمرل ةميزه نع رفسأ يومد عارص ىلإ اههنيب

 .8ه5 :ضورلا رهاظلا دبع نبا )١(

 . ظمحال : طوطخملا (؟)
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 يف اعرسأف ءأدعوتم ًاددهم اههيلإ بتك ىرج ام ىلع رصانلا كلملا ناطلسلا

 .ناطلسلا هب مسري ام ذيفنت ىلع مهصرحو امهءالو نيدكؤم ةرذعملا بلط

 .©7هبحاص نم اههنم لك فصتتيل بكرلا ةبحص روضحلاب هايإ نينذأتسم

 فارشأ نيب هيلع يه امم لضفأ ةئيدملا فارشأ نيب تاقالعلا نكت و

 ةبه نب يَدَأ فيرشلا نيب ةلحفتسملا تافالخلا نع يفسويلا انثدحي ذإ ؛ةكم

 يدأ راجتسا ثيح .5/17/5"17 ةنس ليفط هيخأ نبا نيبو ينيسحلا زامج نبأ

ةنيدملا مكح يف لقتسي يك دالبلا ةرداغمل ليفط ىلع طغضلل دمحم رصانلاب
. 

 دالب ىلإ جورخ اب هرمأو ءهراذعأ لبقي مو «ريخألا اذه ناطلسلا ىعدتساف

 , "9ةنيدملا ىلإ عجري الأ ةطيرش عاطقا ىلع ًاييقم ناروح

 ىلع يكولمملا ناطلسلا زاجحلا فارشأ نيب تافالخلا كلت تدعاسو

 ضعب لاسرإ ىلإ رخآلاو نيملا نيب أجلي ناك ثيح دالبلا ىلع هترطيس ماكحإ
 ءالو كلذب نمضف ءرخآ ىلع ريمأ ةرصانمل وأ رومألا رارقال كانه ىلإ تاوقلا

 دعب مغر «ةطلسلا ىلع نيسفانتملا زاجحلا ءارمأ لبق نم ةبئاش هبوشت ال

 .جتحلا مسوم لعلو ءزاجحلا دالبو ةنطلسلا زكرم نيب لصفت يتلا ةفاسملا

 ءارمألا ءالو نم دكاتلل ةبسانم ناك ”ًانايحا ناطلسلا هيف كراشي ناك يذلا

 ىلع «*7علخلاو ماعنالا زاجحلا فارشأل لمحي بكرلا ريم ريمأ ناكءثيح مهتعاطو

 ةيرصملا رايدلا يف اهيفظوم رابكل ةلودلا ميركت نم ةداعلا هيلع ترج ام رارغ

 . ةيماشلاو

 .ظاحم يلعكاظ ١*مه :طوطخملا (1)

 ظلك :ًاهيأ ى)
 ةنس كلذو سرس رهاظلا كلما وه كيلامملا نيطالس نم ًاجاح زاجحلا ّمأ نم لوأ (*)

 وبأ ؟704-808 :ضورلا .رهاظلا دبع نبا ؛"00 :خيرات .دادش نبا .1؟5ة/5/

 .8 :؛4 رصتخملا ءادفلا

 .وا؟5 : طوطخملا (؛)
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 :ةيكولمملا ةنطلسلل ةيجراخلا تاقالعلا 11

 . نمرألاو لوغملا :نينثا نيعوضومب يفسويلا اهرصح دقو

 ةيلوغملا  ةيكولمملا تاقالعلا نأ خرؤملا انربخم :لوغملا ديعص ىلعف

 تدهش نأ دعب ءرارقتسالاو ءودهملا نم ةلحرم ين رمت تناك (سراف لوغم)

 ؟ يف لوغملا ةميزبب تهتنا يتلاو نازاغ مايأ ةيومدلا تامادصلا نم ةلسلس

 تدطوتو .«2'ماشلا دالب نع مهرطخ راسحناو .١1107/17؟ ةنس ناضمر

 نم هنأ ىأر يذلا ديعس يبأ ناقلاو نوالق نب دمحم رصانلا نيب تاقالعلا

 كبزأ نيبو هنيب تاقالعلا رتوت دعب كيلامملا دو بطخي نأ رظنلا دعبو ةمكحلا

 رصانلا ىلإ ديعس وبأ لسرأ 5, ماع يفو .قاجبقلا كلم ناخ

 ةموصخلا ذبنو ءاخأو ةدوم تاقالع يف لوخدلاو حلصلا بلطي دمحم

 ايادهلاب نيلمحم ناطلسلا ىلإ دوفولا لاسراب كلذل دهم نأ دعب .ةوادعلاو

 عمجو ءدمحم رصانلا ناطلسلا سفن يف ىوه بلطلا اذه قفاوف «ةينسلا

 ءديعس يبأ بلطل ةباجتسالا ىلع يأرلا قفتاف ءرمألا يف مهرواشو ءارمألا
 . "”(يرتت ءابقو سلطأ» ةعلخ اهتيب نمو ايادهلا هيلإ تزهجو

 لحم كيلامملاو لوغملا نيب ماثولا لح نأ حلصلا اذه رثأ نم ناكو

 قجنسلا» زيهجت دمحم رصانلا نم بلطي ديعس يبأ ناقلا لوسر مدقو .ماصخلا

 بتكو ؛هبلط ىلإ بيجأف ءزاجحلا دالب ىلإ لمحملا عم رّيسيل «يناطلسلا

 ”ضرعتلا نم نابرعلا ناطلسلا عنم امك .قارعلا جاح ماركاب ةكم فيرشل
 ربانم ىلع رصم ناطلسل ءاعدلا دعب ديعس يبأل ىعدي راصو ءجاجحلا ءالؤمل

 ,20ةكم

 ركذلا ةفلاسلا رومألا ىلع نيفرطلا نيب ةبيطلا تاقالعلا رصتقت مو

 )١١( رصتخملا ءادفلا وبأ ؛١٠١٠ ملا :9 رردلا زنك 'ءيراداودلا نبا 5 : 44 -44.

 كولسلا «يزيرقملا(؟) ؟/١: 514-71١

 هفن ردصملا (؟ 1/7: 2515-171١
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 ؛ ينمألا لاجملا يف ةصاخو تالاجملا عيمج يف نواعتلا ىلإ اهتدعت لب ءبسحف

 دحأ ,روساي لتق ىلع لمعلاب ديعس يأ ناقلا بلط ناطلسلا ىبل دقف

 .؟"جحلا كسانم يدؤي ريخألا اذه ناك امنيب «يلوغملا شرعلا ىلإ نيحتاطلا

 ىلع جرم دق ءماشلا برع ريمأ « ىسيع نب انهم ريمألا ناك ةرتفلا كلت يفو

 ًاصرح ليحرلا ىلإ ديعس وبأ هرطضاف «لوغملا ىلإ اجلو .رصانلا كلملا ةعاط

 . ©9ناطلسلا ءاضرإ ىلع هنم

 عضولا برطضا «بقع نود .1775/175 ةنس ©)ديعس يبأ ةافوبو

 ديعس يبأ نم ةيصوتب «نو ؤاكابرأ هدعب شرعلا ىلتعا دقف «قرشلا دالب يف

 ىلإ ىعس يذلا .دادغب بئان ءاشاب يلع ادع ام لغملا ءارمأ رباكأ هتعاطأف

 ملف «(ياتوُس دالوأ) ركب رايدو لصوملا ءارمأب لصتاف .هترطيس ةرئاد عيسوت
 نوكيو «دالبلا هميلست هيلع ًاضراع ناطلسلاب راجتساف «ةيغاصأًانذأ مينم قلي

 ًاداقتعا عورشملا ىلع هتقفاوم رهظأ ناطلسلا نأ يفسويلا انربخيو .اهيف هبئان وه

 يديلقتلا ودعلا «قرشلا ةكلمم بار ىلإ يدؤي فوس اشاب يلع حاجن نأ هنم

 اشاب يلع حلاصل يركسعلا عضولا روطت ام ناعرسو .«؟0ةيكولمملا ةنطلسلل

 ريمألا رفف «تختلا ىلع سلجو .ودرألا اشاب ٍلع لتحاف «نو ؤاكابرأ لتقو

 . مورلا دالب ىلإ ياتوس دالوأو وه أجتلاو «زيربتب ميقملا ريبكلا نسح خيشلا

 . ىسوم حلاصل شرعلا نع ىلخت «ةيلوغملا ديلاقتلل هنم ةاعارم ءاشاب يلع نكل

 يلع تادهعت هل دكؤي يك ناطلسلل بتكي نأ هل نّيز مث ءوكالوه دافحأ دحأ

 نسح خيشلا عم هعارص يف هدعاست تاوق لاسرإ هيلطل ًاددجم ةقباسلا اشاب

 . "هئاقلحو

 .واثع والا :طوطخملا )1١(

 .ره4-و144 :هسقن ردصملا (5)

 . (ديعس يبأ ةمجرت) و17 و١ 5# :هسفن ردصملا ()

 و138 والا :ًاضيأ (4)

 .ظالفك  ظاح» :ًاضيأ هو
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 ع ىسوم هناقو اشاب يلعو ناطلسلا نيب ىرج امب نسح خيشلا ملع الو
 ةطبارب اعرذتم «ةرزاؤملاو معدلاب قحأ هنأ هفّرعي رصانلا كلملا ىلإ بتك

 نأو ءناقلا مظع نم سيل ىسوم نأ ًايعّدم .277ناطلسلاب هعمجت يتلا بسنلا
 .(97يجربنع نب دمحم وه لغملا رباكأ هب تيضر يذلا

 راصتنا نع ترفسأو ءزيربت يلامش نيمصاختملا نيب ةعقولا تلصحو

 ىلإ نسح خيشلا لمخدف ءاشاب ىلع هدئاقو ىسوم ناقلا لتقمو نسح خيشلا

 ءدجتسا امب هربخي رصانلا كلملل لسرأ مث «نانئمطالاو نامالاب ىدانو دادغب

 نأ ماشلا بئانل ناطلسلا زعوأف ءهمعدو «”ا:ناطلسلا ةداعسب» رصتنا هنأو
 لوحي نأو ءاشاب يلعو ىسوم ىلإ مهلسرأ دق ناك نيذلا لسرلا كردتسي

 ةئنهتلل لسرب مهبقعأ مث دمحم ناقلاو نسح خيشلا ىلا اهنولمحي يتلا ايادهلا

 .2؟9ةكرابملاو

 كلملا اهماقأو قبس ىتلا ةنيتملا تاقالعلاف ,قاجفقلا لوغمل ةبسنلاب امأ

 كبزأ ناقلاو دمحم رصانلا نيب تخسرت دق «*/ناخ ةكرب عم سربيب رهاظلا
 اهجوزت يتلا ةيقاجفقلا ةريمألا ببسب زازتهالا ضعبل اهضرعت نم مغرلا ىلع
 ةنس ثعبف «كبزأ ةظيفح راثأ امم ,هكيلام ضعبل اهجوزأو اهقّلط مث ناطلسلا
 هنّمض ناطلسلا ىلإ ًاباتك هلمحو «ةيرصملا رايدلا ىلإ لوسرب 8
 ركنأف ءاهدالب ىلإ ةريمألا ةدوع ًالئاس ءرصانلا كلملا لعف نم هءايتساو هبتع
 كلذ تبثأو «تتام دق اهنأ ايعدم ءاهرابخأ نم كبزأل لصو ام ناطلسلا

 نيب ةبيطلا تاقالعلا ترمتساو .2"”ينيوزقلا نيدلا لالج يضاقلا ةفرعمب

 . لصالا ةيلوغملا همأ ةهجل (1)

 وا 44 :طوطخملا م

 .ظاه4 : هسفن ردصملا 7

 واه :هسفن ردصملا (4)

 دف : خيرات ءدادش نبا (ه)

 .ظالا _ ظالا : طوطخملا 3)
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 يتلا ةئعبلا رابخأ نم خرؤملا هتبثأ ام كلذ ىلع انليلدو «كيزأ ناقلاو ناطلسلا

 ٍراوجو كيلامم ءارشل ء٠*#ا/ /97#/9 ةئس كبزأ ناقلا ىلإ رصانلا كلملا اهلسرأ

 1 . (90هدالاب نم

 هذه نأ «ةهزنلا» باتك نم مهفيف «نمرألا عم ةقالعلا ديعص ىلع امأ

 هذه يفف . ادهم ةئس ىتح ركذت ةساكتنا ةيأل ضرعتت مل ةقالعلا

 لمج نع عتتماف أ 3 و سلسل نيو هيب ةئالا ةئدشا روفكت ضقن نسا

 3 ”7هدالب لإ نيدفاولا نيملسملا راجتلا ىلع يدعتلاب هباون رمأو ءجارخلا

 دقف لعفلابو ,نمرألا| دالب ةمجاهم ىلع هضحي بلح بئان ىلإ ناطلسلا بتكف

 ريقتلا ةعلق رصاحو «سيس دالب ينادراملا اغينطلأ نيدلا ءالع ريمألا| لشد

 بتكو .ءابولا راشتنا ببسب هدالب ىلإ ةدوعلاو اهنع عجارتلا ى ] رطضا هنكل

 .؟يمخولا» ءاضقنا دعب موجحلا ةلصاومل دادعتسا ىلع هنأ هربخي ناطلسلل

 بارطضا «ةينمرألا|_ ةيكولمملا تاقالعلا يف دجتسملا رتوتلا اذه قفارو

 نيسفانتملا ءارمألا رابك تفابتو «ديعس يبأ ةافو دعب لوغملا دالب يف عاضوألا

 هتراشتسا دعب ًادمحم رصانلا عجش كلذ لك .ناطلسلا ةدعاسم سامتلا ىلع

 نم ققحي سيس دالب ىلإ ةيركسع ةلمح ديرجت ىلع « ءارمألاو| ماشلا بئانل

 :نييلاتلا نيفدملا اهلالح

 ىرسيلا ةفضلا ىلع ةعقاولا ةيجيتارتسالا عالقلا ىلع ءاليتسالا ١

 . جارخلا نم هيلع بجوتي ام لمح ةدواعمب نمرألا كلم مازلاو ناحيج ربغل

 راما: طوطخملا| ١(

 اهطورش نم ناكو ء1777/1777 ةنس سيس دالب وزغ رثإ نيفرطلا نيب تماق دق ةندهلا تناك (5)

 .ناطلسلل ؛لمحملا» نم هيلع بجوتي ام مفدب روفكت مازتلا

 .اهدعب اموولال# : هسفن ردصلا|

 فداص يذلا نييبلحلا راجتلا دحأ تامولعم ىلإ ًادنتسم ةعقاولا هذه رابخأ خرؤملا انل يوريو م

 .ظاالم ظلالك :ًافيأ .نيحلا كلذ يف سايآ يف هدوجو

 فاقب :ًاضيا|(4)
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 نم ًابيرق يكولمملا شيجلا لوزن نم بلط ام ىلإ اشاب يلع ةباجإ - ؟
 . 00"2تارفلا

 رايدلا نم يكولمملا شيجلا جرخخ ,1*1// 11/89 ةنس نابعش يفو

 بلحو ةامحو قشمد باون ىلإ ناطلسلا بتكو «نمرألا دالب ًادصاق ةيرصملا
 رصم ركسع لصو الو ؛ربعج ةيحان ىلإ مهركاسع جورخب سلبارطو صمحو
 .(9سيس ىلإ اعيمج اوضم مث ماشلا ركاسع تداع بلح ىلإ

 نم تجرخ ركاسعلا نأ ؛ةلمحلا هذه يف كراش يذلا خرؤملا انئدحيو

 كولممب ذإو ءروبعلل روسجلا تميقأو ناحيج رهغ ىلإ تلصو نأ امو بلح

 بيان ىلإ ةلاسر هتبحصو سيس بحاص لسر هعمو لصو دق ماشلا بئا

 نأل كلذو ءاهيلع ةراغالا وأ دالبلا لوخد نع عانتمالا اهيف بلطي بلح

 عالقلا ميلستل هدادعتسا ًايدبم ماشلا بيان ىلإ ةرافس دفوأ دق سيس بحاص

 امب هباوج رظتني وهو ؛ناطلسلا ىلإ بتك هنأو لاتق نود ناطلسلا اهبلط يتلا

 ,90هدامتعا بجي

 اورهظأو .مهتمه تلطب ةلاسرلا نومضم ىلع دنجلا علطا امدنعو

 بحاص نم ليطربلا لكأ» دق هنأب بلح بئان مهتا مهضعي نا ىتح نزحلا

 بلح بيان ةوعد نيفلاحم «سايأ اومحاهو اعيمج اوضفتنا مث (99«سيس

 «هركسع نم ةسامح لقأ نكي مل ينادراملا اغبنطلا. نأ ددو ءدحاو مول راظتنالاب

 ىلع هضارتعا رهظأ امدنع ماشلا بئان كولمم ةدشب رهغ هن | خرؤملا انعلطأ دقف

 نمرألا بحاص لسر ةلماعم ءاسأ امك ىذاتسأ تاميلعتل ركاسعلا ةفلاحمل

 . ةيولطملا عالقلا حيتافم هيلإ اورضحي يك مايأ ةينامث ةدم مهلهمأو ءمهددهو

 يفسويلا ريشيو .2*”ماشلا بيانل بتكي نأ نود ءىرج امب ناطلسلل بتك مث

 .ظ و٠6١: طوطخملا (1)
 .ىلكأل_ظالحم :ًاضيأ(9)

 راكم -ولكال :ًاضيأ (5)

 .ظاحمح :ًافيأ (49)

 ءظاولال» :ًاقيا (9)
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 بلح بئان ملستو ؛عالقلا حيتافم مهعمو ددحملا دعوملا لبق لسرلا ةدوع ىلإ

 «لسرلا داعيم نم مايأ ةعبس انمقأو» :لوقي كلذ يفو ءاببرخأو عالقلا

 بيان ىلع روفكت نم مالسو عالقلا حيتافم مهتبحصو عباسلا موي اورضحف
 عالقلا قف ميقأو "7 ءماشلا بيانتل هسفن ىلع هئمض ام عيمج لعف هنأو ءبلح

 مث .«"اوزغلا يف نيكراشملا ءارمألا ىلع اهتاعاطقا تعّزوو ؛تايماحو باون

 . ©ةنس نيرشع ةدمل سيس بحاصو ناطلسلا نيب ةندها تعقو

 ةزيمملا صئاصخلا زاربا «ةلمحلا هذه هفصو راطإ يف ,خرؤملا دّصقتيو

 ناك رمخلا نأود حرملاو وهلل عجتنمو ةيراجت ةطحم اهنأب اهفصيف ءسايآ ةنيدمل

 سكرجو لغم نيب ام ةيطاعن ةيامتس اهيفو . . .اهيف تيب ةيامعبرأ يف عابي
 ثيح ةيعيبطلا اهتاورثو ةنيدملا تاريخ ىلع انعلطي امك .«تاملسمو نمرأو

 دادعت ىلإ ةفاضإ ««أريثك ًائيش موركلاو هكاوفلاو عرزلا نم اهيف انيأرو» :لوقي

 ءاهلابج ةمظعو ««ءزاهديص ةرفوو .«42(ةعيض ةرشع تسو نيتياملا» ءاهارق

 .«©”داهنويع ةرثكو اهراهأ ةرازغو

 هايم دسفأو ءدالبلا يف رشتنا يذلا ءابولا رابخأب خرؤملا انعلاطي مث
 يفوت ثيح بلح ىلإ هعوجر دنع شيجلا يف هضراوع ترهظو .رابآلاو رهنألا

 , "9 دنجلا راغصو ءارمألا رابك نم ديدعلا

 ذنم اهعئاقو نع ريرقت تابئاب ةديرجتلا هذه نع ثيدحلا خرؤملا ينيو

 .هلاةيرصملا رايدلا ىلإ اهتدوع ىتح بلح نم ركاسعلا جورخ

 .,واا/# و :١/1 طوطخملا )١(

 و٠14 - ظلاله :هسفن ردصملا (1)
 .واما :ًاضيأ (5)

 ظلال“ :ًاضيأ نر د و
 .ظاولالا :ًاضيأ(0)

 .ىاقك واح :ًاضيأ 9
 رام راما :ًاضيأ مز
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 ىف ترهظ امك رصانلا كلملا ةيصخش نم بئاوج آلآ
 1 : (ةهزنلا» باتك

 كيلامملا ةلود يف يركسعلا دئاقلل ىلعألا لئلا سربيب رهاظلا ناك اذإ
 رثكأ دقو ,ةلودلا لجرل لثمألا جذومنلا ةباثمب ناك دمحم رصانلا نإف «ةيرحبلا

 خرؤملا مهتلمج نمو ,هتيصخش ملاعم زارباو'رصانلابةداشالا يف نوحخرؤملا

 يف تعمجت يتلا تافصلاو لاصخلا ضعب نع انل فشك يذلا يفسويلا
 اهضعب لقنو ؛ثداوحلل هضرع قايس يف اهضعب تبثأ ,ناطلسلا صخش
 :تافصلا هذه نمو .هخيرات يف اهركذ يتلا تايصخشلا ناسل ىلع رخآلا

 هرابخا راطإ يف ؛كلذ ىلإ خرؤملا راشأ ثيح ةأرملاب ناطلسلا فغش -

 هل ناكو» :©>هلوقب «ىقاسلا رمتكب نيدلا فيس ريمألا ةافو فورظ نع
 لوط اهيفو دوس نويع الو ءارمس ةأرما ىأر اذإ هنأ يف ريبك فغش (ناطلسلا)
 .عأهل هسفن تلامو ءاهب فغش

 رابكب رصانلا ةقالع يفسويلا لوانت دقو «نيرخآلاب هتقث مدعو هرذح -
 يف هبتشي نم ىلع ضبقي ناك هنأ حضوأف ءليصفتلا نم ءيشب ءارمألا
 هل نوكي نأ نود ميظع وأ ريبك هدنع نوكي نأ هركي ناك امك هشرعل هصالخأ
 ةرداصم ىلإ أحل هضرغ .هغورف عم هدنع ريمألا ةداعس ترثك اذإف .ليم وأ برأ
 هئارمأ ةصاخ نم ديذعلا عم لصح ام اذهو .0"2هلتق امبرو هلاقتعاو هلاومأ

 «يرصانلا زكنت نيدلا فيس ريمألاو , يقاسلا رمتكب نيدلا فيس ريمألاك

 نم ةلاح يف ءارمألا ءالؤه لعج امب «يدمحملا شمتيأ نيدلا فيس ريمألاو
 ريمألاف ؛دئاكم نم ناطلسلا مهل هتيبي نأ نكمي ام هاجت قلقلاو بايترالا

 هباقلأ يف دازو ءماشلا دالب عيمج رصانلا هالو يذلا ركنت نيدلا فيس

 رمتكب ةافوب ملع امدنعف .ناطلسلا اياون يف كوكشلا هدوارت تناك .هرهاصو

 والا :طوطخملا )١(

 .وا» :ةنيقت ردصملا (9)
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 ةلزنم هنيعب ىري ناك» هنأل علملاو فوخلا رهظأ ,ةضماغ فورظ يف يقاسلا

 ضعغب اذإو «هرّيغت ةعرسو ناطلسلا قالخأ فرعيو «هميظعتو هدنع رمتكب

 نأ هراديود دمحم نيدلا رصانل ٌرسأ دقو ,©0ًايح هءاقبا نكمي ال ًاناسنا
 اقع زكنت ناك دقو ,2"”«يريغل الو يل الخ ال هرمع لاطو شاع نإو ناطلسلا

 مسر مث هنجسو هلاقتعاب ناطلسلا رمأ 140/174٠ ةنئس يفف ؛هعقوت ام يف

 ءءارمألا ةيحان نم ةدقع ًايئاد هيدل تناك ناطلسلا نأ حجارلاو . "هلتقب

 ام راركت نم هفوخ ىلإ كلذ درمو .رذحلاو ةبيرلاب فصتت مهب هتقالع تلظف

 . نيزرابلا هئارمأ دي ىلع ةيناثلاو ىلوألا هيتنطلس يف هب لح

 ريثك اعدام ناك ناطلسلا نأ يفسويلا انعلطأ دقو :هؤاهدو هركم -
 نم هيف ناكو» :«©8لوقي كلذ ينو ؛دهعب فوي الو لوق دنع فقي ال ليحلا

 ريمألا دض هربد ام كلذ دكؤيو .«هريغ كلم هيلع ردقي ال ام ءاهدلاو ركملا

 ةئس زاجحلا ىلإ هعم هبحطصاف ءًاءوس هب نظ امدنع يقاسلا رمتكب

 نيدلا لامج ريمألا كلذكو .هلتقو هب عاقيالا ىلع لمع مث . 0/07

 ناطلسلا نأ ىتح ةباهمو ةمرح هل تناك يذلا كركلا بئانب فورعملا شوقأ

 يمن ال ,ناطلسلا هيلع لياحت دقف .«*اةمدخلا لمد املك هل موقي ناك هسفن

 مث «سلبارطل ابئان ةيرصملا رايدلا نم هجرخأو .ةنطلسلا ىلإ ىعسي هنأ هيلإ
 رغثب هنجسو 2178/98 ةنس هيلع ضبقف ةبسانملا ةصرفلا نيحت

 ,©ةيردنكسالا

 .وه :طوطخملا )١(

 .ظو :هةقن ردصلا(؟)

 نبا ؛"؟1 :؟ هيبلا ةركذت هبيبح نبأ ؛؟1١59 .18إ/-:14 ةيابغلاو ةيادبلا .ريثك نبا (*)

 15١. 118 :9 موجتلا «يدرب يرغت نبا ؛617-١088 : !رردلا رجح

 ظلال :طوطخملا 4)

 و19 :هسفن ردصملا (هذ

 , ظالم د ظالا قىوك وعم :ًاضيأ عز



 كلملا هرش نع ةهزنلا باتك يف رابخألا محازتتو :لاملا عمج يف هفغش -

 ىلع عئاضبلا يمرو ةالولاو نيواودلاو ءارمألل هترداصمو لاملا عمج يف رصانلا

 ناطلسلا نأ :اهنم ةريثك كلذ ىلع ةلثمألاو ,ةفعاضم فاعضأب ةماعلاو راجتلا

 رجنس نيدلا ملع ريمألا لاومأ ةرداصمب وشنلا نيدلا فرش يضاقلل زعوأ

 ءامهريغو .0”"2لايربغ نيدلا سمش بحاصلا كلذكو ,؟””هتافو رثإ نزاخلا

 مغرلا ىلع ماتيألا لام ةرداصم ىلع هّصاخ رظان عيجشت ىلإ رمألا هب لصوو

 .290كلذ ميرحتب يكلاملا يضاقلا رارق نم

 نم هريغ راثآ ىري نأ هركي ناك ناطلسلا نأ مدقت ام ىلإ فاضيو

 «سرسيب رهاظلا كلملا اهانب يتلا عابسلا رطانق مدهب رمأ كلذ ببسبو .كولملا

 «ناديملا ىلإ بكرأ ال ةرطنقلا هذه نإ» :«*؛هلوقب هئارمأ مامأ هتلعف ررب دقو

 . «ءاهولع نم يرهظ ينملأي اهيلع ربعأو

 .ظوم : طوطخملا )١(

 .ظلنع وكف :هسفن ردصملا (؟)

 رمل :ًاضيأ افف]

 وذاك ظول :ًاضيأ (4)





 :باتكلا ةطوطخم فصو ١-

 مقر تحت «لوبنطساب ءايفوص ايآ ةبتكم يف باتكلا ةطوطخم دجوت
 ةيسمش ةروص وه هاندمتعا امو .«راصبألا كلاسمو ةعومجم نمض ؛* 4*3

 ةقرو 187 نم فلأتت يهو «توريبب ةيكريمألا ةعماجلا ةبتكم يف ةدوجوم اهنع

 تاملك ددع طسوتمو ءًارطس ١7 ةحفص لك يف «ليمج يخسن طخب ةبوتكم
 .ةملك ١1 دحاولا رطسلا

 :يلي امب طوطخملا زيمت دقف يئالمالا مسرلا ةهجل امأ

 تاملكلا رخاوأ يف ًاصوصخو «ةزمه لا ةباتك يف ةعبتم ةدعاق دوجو مدع )١(-

 . (ءام) ام «(ءاكب) اكب (ءارمأ) ارمأ : لثم يف طقست يهف

 .ناميلس .قاحسإ « ميهاربإ :لثم مالعأ يف فلألا طقست -(؟)

 .ءالؤه : لثم يف فلألا تبثت -(9)

 . ةدودمملاو ةروصقملا فلألا ةباتكل ةتباث ةدعاق نم كانه سيل -(4)

 : قيقحتلا جمل

 يئالمإ أطخ نم يل رهظ ام الإ هنم لدبأ ملو ,هلاح ىلع طوطخملا تبثأ )1١(-

 يف هتيرجأ رييغت لك ىلإ ريشأ نأ نود ةثيدحلا ةيئالمالا ةقيرطلا تعبتاف
 .رامضملا اذه



 مدع نوكي نأ رذعتي وأ ؛ةءارقلا يف سْبَللا نمؤي ال ثيح ةزمهلا تدز-(9)
 ةروصلا تيقبأو .«هيارمأ» :لثم ةجرادلا يف ىيكحملا هجولا نم اهدوجو

 . «رئاس» لدب «رياس» : لثم سبل ال ثيح ةيلصالا

 ةباثمب امهترسبتعاو ةلباقملا يف كولسلاو نامجلا دقع يباتك تدمتعا-()

 نباب اهسفن ةياغلل تنعتسا امك .طوطخملا نم "0نييرخأ نيتخسن

 . يعاجشلاو يرزحلاو يراداودلا

 نكامأو صاخشأ ءامسأو خيراوتو ثداوح نم نتملا يف درو ام تنراق-(4)

 مهأو .ةيساسأ ةروصب يفسويلل ةرصاعملا تاقبطلاو مجارتلاو تايلوحلا بتكب

 .نيثدحملا نيخر ملا ريهاشم تاقيلعت عم ةرخأتملا رداصملا

 رداصملا ىلإ ظافلألا يناعم ريسفتو نكامألاو صاخشألا مجارت يف تعجر-(5)

 .اهريغو فراعم رئاود نم بتكلا تايربك ىلإ ةفاضإ .ةرخأتملاو ةرصاعملا

 : ةلمعتسملا زومرلا -*

 .بتكلا ءاسأو لوقنلاو ؛لاوقألا رصحلا « ٠ صيصختلا تامالع )١(-

 .ةضرتعملا لمحلا رصحل - 2 - ناريصقلا ناطخلا -(5)

 ءىراطلا صقنلا وأ تافاضالا رصخل [ 1 نافوقعملا ناسوقلا -()

 .صنلا ىلع

 يف هناكمو شماهملا يف درو دق ناك امرصحل ( 2 ناسوقلا -(5)
 . نتملا

 اهرهظ وأ (و) ةقرولا هجو ءاهتنا ىلإ ناريشي // نايزاوتملا ناطخلا -(5)
 .(ظ)ر

 يف هيلإ دتن ملو لصألا يف ضايب ىلع لدت . . . .ةيلاتنملا طاقنلا -(5)
 .ىرخألا رداصملا

 ا 2 كلا ل :تاحفصلا يف درو ام عجار (1)



 ةدعاسملا الول تغلب ام غلبتل نكت مل ةساردلا هذه نإف دعب امأ

 يذاتسأ ركذلاب صخأو .ءاقدصالا نم ديدعلا يل اهمدق يتلا ةصلخملا

 روتكدلاو .هييف . مزاج روتكدلا بألا قيدصلاو . سابع ناسحإ روتكدلا يقيدصو

 هدايز الوقن

 ةلثمم بتكلا ملاع ةسسؤم ىلإ ليزجلا ركشلا هجوأ نأ يل بيطي امك

 سيلو اريخأو .باتكلا ةعابط هينبتل يكبلعب هيزن ذاتسألا اهبحاص صخش يف
 نسح ذاتسألا اهلذب يتلا ةينضملا دوهجلا ىلع يتثأ نأ لإ ينعسي ال .رخآ

 ىهتنا يتلا ةروصلا ىلع باتكلا جارخإ ّمت امذ هصالخإو هربص الولف « ينوتف
 .اهبلإ

 . قفوملا هللاو

 . 19/814 (ربوتكأ) لوألا نيرشت رهش يف توريب
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 ملايير وسجااهطس-#-
 نالطادلا يمن ةيككاشل لتر مو خم قامفقب

 نيارطم تاع وتلا هدمفإجودنور وخشب منوم
 طرا ددعاطزا زبد صحام اطر نبالغ اوباويسطح.
 هاهم. :اليع رعد هفويو باج ناطانل ليهم دساس
 بود اعلا طخ ام كاوا هلع وز لاص

 فيطربلالرلطو هنيرك ارحاودل هنا زعزع ذات نالطل د ينن
 انبي زاطلنل ترو مان! رمان امهربلة نفاد ادار تروانعب يلا

 راسو هريفبو هبلعز تجزع ذباب نم عت دج عسا
 سار بحل ببتامزاكو ناطلعل دي دس
 ”داكي زالوا تلليل حداتم) ١ رلارطبباو

 دونا زماريك بس رجال نام ركالجد ناكدناف هنا و
 نئاشفوإطفعوز اطلسلادنعم|نسلا بيان ردق ضرعو

  (ظ١) طوطخملا نم ىلوألا ةحفصلا جذومنأ



 حك ضادمميع اختنا لجو عنع عبجبا حيرخ وابطال
1 "امم ميعيرزع ميزضن مدن ردل ا اهجرختلا ارعتتل ايام

 

 7 م اطلس وزع مص انو مدارهلو رار تياطر
5 01 

4 2 

 بفسعلاب هعناصملا عع طل رم منوم 3 هلعنهيزاكاس اكو

 تيد[ ند بسريالا عب جول زل ولا عير حلو فر سيت اسم ا

 هنن بسس ظركتللا ترج طا سالطخر الكدجور قم

 221 ناككيبلا اسما نابطسلط ل اطب ماشلا

 كو هو معلفلا عاطم عيد لو ]م يختناكد طلب هنيوملا

 مها لون عه ذبل

 . طوطخملا نم وال٠١ ةحفصلا جذومنأ
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 | لشئالص عيل جتزيشا عبتتر فشك هبلخ خر عمبجوخ هيلا

 !روملاو روصو هترفجو هترخل عم رخل فرعي زن" .ودقجرفل مه

 تابسالل اتناكر هلجا غفر ملجا غيرتوسان ادأهنيرثك

 ضال كو سلتا ةللاسن متل قاع لاد قيود 5

 اكل افا ناللدليرع طوخ ملعب متنا و 5

 الوعزإر ال4 قفاتداو منار مستفيدا اباتكمدت
 تر اق لولا مله يدل إر سد لجن امم داكلا

 بلطن ع عفزم هر هز ادبال ناطلساكهيرب عيدي فخ
 كليادنعطلالتكإتاجيزالميد اما نامسلا
 كلاب أضناهتاعبو لول بطير وشال ره كلل .اريرتعل
 صاغ انجلز عابر بي غاجرانالوةيرعي هاما رك يضم
 ها عال باعت ل !اميامخل

 هيتجلا]نيمنوجبوضوتو عرين اعيجلا دالولم 520

 ترجو

 .طوطخلا نم واها/ ةحفصلا جذومنأ



 ولطردلا موتا >مطقو نيرهاظ مد دلع

 جرعلاو رورتل ل مح, نيم اولا بر سرها و

 قتال تاننإلاو ومالا . : ابض تدون ابنا

 رن ع وشو نير ذل ارا ردالا «.اضسوع ملخاو مابأ

 والا متدد نرزشسابلا د لوتس نيبدلا
 ل مالم اسد يكن او عانتنالا بانح
 تاطلشل كندي زا وبلإ م صطو عرض راو

 كنارالكاذزم ىنل ل هرعبال نامت 5006

 لوم دعو هدحاو لكلاب نطاخ
 رس عرس السلا نا هبل ىزلازحا

 أبو وسو ميك هل اورج بن لع! لسد
 مال الس لوا ال زكر امنومعا 1

 .(و187) طوطخملا نم ةريخالا ةحفصلا جذوفأ
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 باوصلل ًاقيفوت مهللا ميحرلا نمحرلا هللا مسب ظاأ

 [اهثداوحو ةيامعبسو نيثالثو ثالث ةنس لوخد ركذ ]

 ناطلسلا ةينهتب هكولمم ةبحص 2')ماشلا بيان [زكنت] نم ربخ درو اهيفو
 بيان ىلع ىوكشلا هدصق لجو ؛هتيؤرل روضحلا لاسيو .2”هتمالسب

 رمانلا كلملا ناطلسلا ما .نيدلا فيس ريمألا ,يرصانلا يماسحلا هللا دبع ني زكتن )١(

 بصانم يف جّردت .هتانب زكنت دالوأ جوزو هتنبا ناطلسلا جوزتو .هدنع يظحو نوالق نب دمحم

 114٠/ ةئس ةجحلا يذ ىتح اهب رمتساو ءالا7 ةنس رخآلا عيبو يف ىقشمد ةباين يلو ىتح ةلودلا

 ةيردنكسالاب هنجس يف لتقو لقتعا ثيح كلذ باونلا نم دحأل قفتي ملو - ١51١ ناريزح

 ةنس يف قشمد ىلإ ةيردنكسالا نم لقن دمحم رصانلا ناطلسلا توم دعبو . ةميظع ةورث أكرات
 . ةريثك رئامع هلو هعماج بناج ىلإ اهرمع يتلا هتبرتب نفدو :: 14

 ؛107:19١7/ راصبألا كلاسم للا لضف نبأ ؛4519/- 45517 رصتخملا ةمتت «يدرولا نبأ

 181:1 تايفولا تاوف .يبتكلا ركأش نبا ؛ 48 47١:٠١ تايفولاب يناولا ,يدفصلا

 751:17 هيبنلا ةركذت بيبح نبا ؛؟١١ .14:/1810 ةياهنلاو ةيادبلا ءريثك نبا

 باتك .ءنودلخ نبا ؛ءو١18  ظاال» :(نايلدوبلا ةخسن) مالعالا ءهبهش يضاق نبا ؛م؟1

 نامجلا دقع «ىينيعلا ؛618 87١:١ ةئماكلا رردلا ءرجح نبا ؛449 -448:4/6 ربعلا

 يزيرقملا فلاخ دقو 15١. 148:9 ةرهازلا موجنلا «يدرب يرغت نبأ ؛!44 ه5

 ةنس مرحملا 16 يف اهلعجف زكنت ةافو خيرات ةهنل ةفنألا رداصملا (017 -605:1/1 كولسلا)

 ص1: زرت 1 ١/ا/خا

 ةرملل) هئارمآ مظعمو هلهأب ًاجاح زاجحلا دصق دق ناطلسلا ناكو ءجنلا نم هدوع ةيسانمب (9)
 ةئس نم محملا يف ةرهاقلا ىلإ لصوو داع مث ٠07 زومت/ 0/65 ةنس لاوش يف (ةئلاشلا

 رردسلا زشك .يراداودلا كبيأ نبا :رظنا ديرسملل . 7*1 لوألا نيرشت  لوليأ /97+

 نبا ؛475:7 ةمثت «يدرولا نبا 56-4599 :نامزلا ثداوح .يرزجلا ؛ "الا 5

 بهذلاو مهم لها 88.0 :١/7؟ كولسلا ءيزيرقملا ؛١58:؟ ةركذت .بيبح

 رب 13مل مالوم 8.1856 ؛؟9١١؟ 594 :كوبسملا 221115



 نم هّضخ امو ('0ياطَرَق نيدلا باهش لاومأ عيمج ذخأ هنأب سلبارط

 لزع هنأ هفّرعو باوجلا ناطلسلا بتكف .هنم ًائيش هلصوي ملو ,هعاطقا

 ةباينب ياطرق نيدلا باهش ديلقت بتكو «سلبارط ةباين نم 9ناليط

 قارحاو هل ةناهإ نع ةزرغ ةباينب ناليطل اديلقت بتكو «هتداع ىلع سلبارط

 رفاسي نأ هل مسرو :«ءااَعُبْلَي نيدلا فيس ريمألا بلطو :«*”هتمرحل

 عنتما اذإ سلبارط بيان نأ اْغْيْلَي ناطلسلا مسرو ءماشلا بيانل 2")امهديلقتب

 موي سليارطب ةنطلسلا ةباين يلو .رادشكوجلا يروصنملا يفرشألا ياطرق نيدلا باهش ريمألا (1)
 لوألا نيرشت 778/9084 ةنس رفص يف اهب تامو ءالالا# ةنس لوألا عيبر ؛ ءاثالثلا

 يدرولا نبا ؛184 : يرزحلا .(ةيئاطرقلا ةسردملا) هب تفرع ةسردم سلبارطب رمع . 16#

 ؛؟08 -1؟875:؟ةركذت ءبيبح نبا ؛؟5:9١ رصعلا نايعأ ءيدفصلا ؛

 21211 10و31 08. كير 0. 187 ؟ 7448115 رجح نبا ؛ 91/1 :؟/؟ كولسلا ءيزيرقملا

 ملاكا هما هاوي ظلك الا, .٠ !1 اكد ١11185 : رظنا عر

 نيدلا فيش ريمألا وهو ,«لاْيط» ًاضيأ دروو .رال؟ : 17/181١ نامجلا دقع .ينيعلا يف اذك (6)

 ديعأ مث دفص مث ةزغ مث سلبارط ةباين يلو .سنجلا يرتت ءبجاحلا يرصانلا يفرشألا لانيط

 . رادو ةيراسيق ةرهاقلاب هلو « 1747 بأ ا/لرثا/ #4 ةنس لوألا عيبر 4 يفوت . سلبارط ىلإ

 «يدفصلا ؛760:1ق دالوأو يحلاصلا نووالق نب دمحم رصانلا كلملا خيرات ١ يعاجشلا

 *9/"7:/81 كولسلا يزيرقملا ؛ظا١#  ظا7:# رصعلا نايعأو هلل 05 يقاولا

 778 571517 رجح نبا ؛و؟ :ىفقملاو

 ثيح نم ةشلاثلا ةبترملا يف ينأت يتلا سلبارط ةباين نم أنأش لقأ تناك ةزغ ةباين نأ رابتعاب (4)
 انيب «ةزغب روصنملا ركسعلا مدقم» ب ةزغ بئان فرعي ناكو .بلحو قشمد يتبايت دعب ةيمهألا

 .«ةسورحملا سلبارطب ةفيرشلا ةنطلسلا بئان» ب فرعي سلبارط بئان ناك

 :ىكيلامملا رصعلا نوشاع ديعس ؛ ؛115- 1/8117 ىشعألا حبص ءيددشقلقلا

 قي لل

 اطباط نب اغبلي نيدلا فيس ريمألا وهو ىارغُييم 781117811180 و ينيعلاو يزيرقملا يف (ه)

 مث بلح مث ةامح يلو .نووالق نب دمحم رصانلا نم ًابرقم ناك .يرصانلا يوايحيلا يقاسلا

 ال/1744 ةنس ىلوألا ىدامج رخآ يف اقوتحم لتق .ىدرب رب ىلع اعماج قشمدب رمع .قشمد

 . 141 لوليأ
 4311353-44 ينيعلا ؛ 49ال 475014 رجح نبا ؟الاكه 787:81 يزيرقملا

 فلأ ةئام ىلع ةمهملا هذه ببسب لصح دق روكذملا اغبلي نأ (131:14) ريثك نبا ركذي (3)

 .مهرد



 وك

 ناكو .ناطلسلا ةمدخ ىلإ هعم هرضحيو هذّيقيو هيلع ضبقي ةرغ ةباين نم

 ماعلا بيان عم كلسي هن أ سلبارط بيانو ماشلا بيان نيب بجوملا ببسلا

 نم ًاريثك برج ًالتاع ًاريبك الجر ناك هنإف تباين يف ياطَرَق هكلسي ناك ام

 هريمأ // ناسف هلحم مظعو ؛ناطلسلا دنع ماشلا بيان ردق فرعو رومألا

 ءاضيأ ماشلا بيانل بتكي ناطلسلل ًاباوج تاعلاطملا بتك اذإ راص ىتح هعم
 ءاهيلع ماشلا بيان فقي ىتح متخ ريغ نم اهّيط ناطلسلا ةعلاطم ريسيو

 ىلإ ردابيف ءهب مسري ام رياس لوبقو فحتو اياده عم اهمتخيو اهب طاحيو
 . هئاضق

 ماشلا بيان نأ ركذ مدقت دقو :ةلأسملا هذه سكعب ناك ناليط يلو انو

 ءعاطقالا نم هوقحتسي ام مهيلإ لصوي نأو ءياطّرَق باون ىلع هاصوأ

 لاق نأ ىلإ ماشلا بيان عم هرمأ ىهتناو ءمهب قرخأو ءوسلاب مهلماعف

 بيان انأو ,ناطلسلا بيان وه ماشلا بيانل لوق» :هيلإ ةافاشم 2'>يديربلل

 هباوج بتكأ ءيشب ىلإ بتكي ''”يذاتسأ ناك اذإو ,ةيالو ّيلع هل امو ,ناطلسلا

 مث .ياطّرق باونب قارخالا يف دازو .هلسرأ يذلا مالكلا يف ظلغأو ؛«هيلإ

 ضعبب قرخأ نأ ىلإ اهدنجو سليارط ءارمأ عم هتلماعم يف ريبدتلا ءاسأ

 سلبارط نم جرخنو بجاحلا دلو بكرف .”باجحلا ضعب رداصو ؛ءارمألا

 رصعلا يف ديربلا زيمت دقو .(ةيديربلا مدقم) مدقم مهل ؛ةيديربلا هعمجو .ديربلا ىلإ ةبسن )١(

 ام ىلع ءةمزاللا ةعرسلاب ,ناطلسلا عالطالو تاللاصتالا ةيطغتل ةيمانيدلاو طاشنلاب يكولمملا

 . هتكلمم ءاجرا يف رودي

 اة يدنشقلقلا 184-455 :فيرعتلا عفىللا لضف نبا

 , هما مكتاتأا له روكتأم دسك دعمسو لومع 1'عسوتمع لو ةلوسعتسناع, 2. 14 ١ 39و 01(8!ظلاتلمم

 وعقب كاطستام لخلل له 1077: 107
 .ناطلسلا دصقي (؟)

 نذإ نودب ريمألا وأ ناطلسلا ىلإ لومخدلا نع سانلا بجحي نم وهو .بجاح هدرفم (؟)
 .ةياينلا ةيبوجحلا تلداع ثيح سربيب رهاظلا ةنطلس ذنم بجاحلا نأش مظع دقو «(باوبلا)

 .«ةسورحملا سلبارطب هبجاح ريمأ» : سلبارط بجاح فيرعت ناكو
 ؟188:1-185 موجتلا .يدرب يرغت نبا ؛١ا/5:9و 444:8و ١19:4 7١ يدنشقلقلا

 .781 :ةيمالسالا باقلألا ءاشاب نسح
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 «ناطلسلا ىلإ ىوكشلاب باتك هدي ىلع بتكف ءهرمأ هفّرعو ماشلا بيان ىلإ

 .مهعم هلعف امو بجاحلا نبأ مالك عمسي نأو // «ةركنم ًارومأ هنع هفّرعو .ظ ؟

 ف ملكت ,ناطلسلا يدي نيب بجاحلا نبا فقوو ءهباتك لصوالو

 بيان ىوكش همالك قفاوو «ةيعرلا لاومآل ضعت دق هنأو ءريثك مالك 2)هقح

 دعي ةزغ ةيالوب هتناهإو هرسك ناطلسلا دارأو ءلزعب مسرب ءماشلا

 يف ماشلا بيان ىلإ "”[ةزغ ةباين] فاضت نأ ديلقتلا يف هل مسرو .2؟”سلبارط

 ىلإ بتكي الو ءماشلا ىلإ «؟”هتابتاكم نوكت نأو ءاملاوحأو اهتايالو رومأ عيمج
 كلذب ءماشلا بيان اهرمأ ضوفتو .رصم مكح نع ةزغ جورخ ناكو ءرصم

 . هتملك ولعو ماشلا بيان دي ةيوقتو |هتمرح- صقنو ناليطل ةناهإ ببسلا

 ماشلا رظن «*نيدلا نيمأ بحاصلا ةيلوت ناطلسلا يأر ىضتقا اهيفو

 يعبب (*9لايربغ سمشلا ضوع «"”فاقوألا [رظن] و [اهب] "”صاوخلا رظنو

 .لانيطل دوعي ريمضلا (1)

 .14 مقر ةيشاح ١١5 ةحفصلا 1 يف درو عم عجار (؟)

 .قايسلا هاضتقا نيفقعملا نيب ام (")

 .لانيطل دوعي ريمضلا ()
 ةيرصملا رايدلا ريزو كلملا نيمأ نيدسلا نيمأ بحاصلا .مانغلا نب ةسائرلا جات نب هللا دبمب ()

 يلو نأ ىلإ ةدع بصانم يف بلقت لصألا يطبق وهو «نووالق نب دمحم رصانلا مايأ ةيماشلاو

 ةنس ليقو 4١٠/ ةنس يفوت .هكالمأ ةرداصمو هيلع ضبقلاب هرمأ ىهتناو .ةدع تارم ةرازولا

 للا تي

 نايعأ .يدفصلا ؛171 110:1 يعاجشلا ؛ 458190 841:17 يدرولا نبا :يف هتجرت مجار

 511 9:7 ةركذت ءبيبح نبا 4811-4484 يناولاو ظاؤ و64١: رصعلا

 موجتلا «.يدرب يرغت نبا 4587 181:7 رجح نبا ؟وا149 - و1848: ىفقملا .يزيرقملا

 نا لا

 مات ب كما سوبعم 8 2 2111

 الق نب دمحم رصانلا ناطلسلا اهثدحأ ةمهم ةفيظو يهو ءصاخلا رظن اضيأ لاقيو (5)

 زولاك اهبحاصو .ناطلسلا لام صاخ وه ام يف ثءاحتلا اهعوضومو قرازولا لطبأ

 .تاطلسلا ةعجارم دعب كنلذو .نيرشابملا نييعتو رومألا ةلمج ريدت ىف هفرصتو ناطلسلا نم

 ةفيظولا هذه ةيمحأ ىلع قيلدتللو علو -«95 :11 يدنشقلقلا) ناسل ىلع ءاج ام درون

 - :يدافصلا هنع هلقن ,هسفن كلملا نيمأ نيدلا نيمأ بحاصلا
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 حالص ءاشنإ نم هعيقوت بتكو .؟"”هيلع علخأو هبلطب مسرو هيلع «"”وشنلا
 . يدفصلا ليلخ نيدلا

 نأ ديري ام لك يف هعم ثدحتيف رابغلا ةركب ناطلسلا ىلإ لحتدي صاخلا رظان نأل :لاق ...»

 يف هعم ثدحتيف شيلا رظان هذعب لخديو ءهراتخي نمو هيراوجو هصاوخ ىلع هب معنيو هقلطي
 «تاجارفالاو ناصفنلاو تادايزلا نم ةيماشلاو ةيرصملا رايدلاب دنجلاو ءارمألا تاعاطقا

 انأ لخدأو ءماشلاب ام عيمج لزعلاو تايالولا نم هيفو ؛هيلع ديربلا ارقيف رسلا بتاك لخديو

 يل سيلو ءلوملا كلذل حالف انأو ءاذكو اذك صاخلا رظانل لمحأ جرا :لوقيف .كلذ دعب

 ءريصصمو ةرهاقلا تاهج رمتلا ةعانصو حافتلا رادو نبحلا قدنف يف الإ ثيدح ناطلسلا عم

 (واه  ظ؟ 417 نايعأ يدفصلا) «هلاق ام ةحص تملعف

 «ربلا تاهج ىلع اهققوو ضارأ ءارش هلصأ .فقولا وهو سْبُح عمج . سابحألا رظن ال لاقيو (ال)
 طينأو ءًاقزر كلذ وحنو اياوزلاو طبرلاو دجاسملاو عماوجلل درفأ سربيب رهاظلا مايأ ذنمو

 :رظنا ديزملل . هيرشابمو سابحألا رظانب اهب مامتهالا
 11 81اانمال [ لاكن نما اواو اظل ل“. 46ج - 11

 يرسمملا لايرسغ نيدلا سمش بحاصلا ءرورسلا يبأ نب ديعس يبأ ةعينّصلا نب هللا دبع (ه)

 رظن ىلإ لقتنا مث ءنيجال نيدلا ماسح روصنملا مايأ ةنازخلا بتاك ًالوأ ناك . لصألا ينارصنلا

 ريمألا مدصن .قشمدب نيواودلل ًارظان نيو ءابنع لع مث ءماشلاب فاقوألاو يومألا عماجلا
 عم قفتاف زكتت هيلع يخت مث ءةميظع ةورث عمجو هتمدخخ يف غلابو ماشلا بئان زكنت نيدلا فيس

 4 يف هتافو نيح ىلإ ةرهاقلا يف ماقأو ,ه ال ةنس لاوش يف هيلع ىضبقف «هلزع ىلع ناطلسلا

 . ةبحرلاب ًاناتسرامبو قشمدب ًاعماج ىنب .كلذ ريغ ليقو ١157. 4 ناريزح ١7/74 لاوش
 وال: نايعأ ءيدفصلا ؛و؟9١/: 59 كلاسم للا لضف نبا ؛لال4 ,*45 :يرزجلا

 ,واكالا ظلوا: 7 كالسألا ةردو :7151-77١ ةركذت «بيبح نبا ؛ظالال
 رظان «لصألا يلبقلا ءوشنلاب فورعملا نيدلا فرش يضاقلا .هللا لضف نب باهولا دبع )١(

 عطقف ءهب قثوو هبرقف .ناطلسلا نم نكمت دقو .نووالق نب دمحم رصانلا ةلود يف صاخلا
 ١١/9/4٠ ةئس رفص 7 يف هلهأ ىلعو هيلع ضبقف هب أاوشوو .هداسحو هؤادعأ رثكف ءلصوو

 .ةنسلا سفن نم نيعيبرلا نيب ام ةبوقعلا تحت اوتامو اوردوصو :178 بآ
 ؛ر187 ل ظا 74:7 نايعأ ءيدفصلا ؛1:١91 يعاجشلا ؛17-454 يدرولا نبا

 «يدرب يرغت نبا !450 43759 :؟ رجح نبا ؛14488:5-485/؟ كولسلا .يزيرقملا

 219111511[ , عفا جةرجعم "+ 204-203 ؛4114- 181:9 موجنلا

 ىلإ نيدلا نيمأ بحاصلا رفاسو ,77*1 لوألا نيرشت 75/رفص ه نينثالا موي كلذو(؟)

 ىلإ رمتساو «ةديدحلا هماهم رشاب ثيح 1877 يناثلا نيرشت ١ /هنم ”* يف اهلصوف قشمد

 .ا/١4 ةتسوشتلا ىلع ضبقلا دعب رصم ىلإ ناطلسلا هاعدتسا نيح
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 (©0ديلقتلا ةخسن

 ؟9انرطاوخ نم هّلحأو ءانيمأ ةرهازلا انمايأ يلو لعج يذلا هلل دمحلا»

 ًائيقي وهف ةرهاقلا انتلودل صالخالاب هّصخو ءانيكم هجوت |منيأ ناكم ةرهاطلا

 اهبابرأ ىلإ لصت قوقحلا نأ ثيحب / / ةفيرشلا انكلامم ريبدتب دضعو ءانيقي و

 ال موسرلاو] ءاهباحصأ ىلع لاله لك ةلماك ")اهرودب روُدُب ٌعِلطَت ميلاعملاو
 اذإو («*![اهباشتم همايأ يف لدعلا رمث نونجي اياعرلاو ءابماب يف ةقاطلا ىلع دازت

 ىلإ مهمب انيعدتسا اذإو ءرَخْؤُت نأب اهدرو ردُكُت الف لمُجب «*0يلو ىلع انمعنأ
 اف ءرَخْسْلا باحّسلا يف قلأتملا قربلا لجخي هيلإ عارسالا نكيلف .«”:انباوبأ

 الو هنانع لطابلا ىلإ نتي ال مُهَّشو .هنانك نم جرخ "هس آلإ كانلسرأ

 ءاكذلاب اهفرطف ةدبؤملا ةديؤملا انتداعس كل «؟)هراتخا ام راتخاو :«80هيانع

 : لحتكم

 «لحترم ريغ وأ ًالحترُم َتفقو هلعاف تنأ اهيف ةداعسلا َّنِإ

 «نيدلا نيمأ بحاصلل هيف مس [يذلا] ©"”مويلا كلذ يف ءاهيفو

 : ىفقملاو "68:77 كولسلا «يزسيرقملا ؛ظ؟م:# نايعأ ,يدفصلا ؛؟9* : يرزحلا

 281851 غائما 09, كاب 2. !86برللف راح

 .3584- 911117 يفاولا يف ديلقتلا اذه ةخسن يدفصلا تبثأ (1)

 .«انرئامضو :ردصملا سفن ,يدفصلا يف )١(

 .ءاهرديو :هسفن ردصملا يف (*)

 ,هسفن ردصملا نم ةدايزلا (4)

 .«انئايلوأ ضعب ىلع اتمعنأ اذإو» :هسفن ردصملا يفو (©)

 .«مهمب انباوبأل هانيعدتسا اذإو ءرخؤت نأب رّدكُت الفد :ًاضيأ (5)
 . «مهس كنأل آلإ كاندرأ امف» :ًاضيأ (/)

 .«هئانعو هئايع» :ًاضيأ م(

 .«هتراتخا ام رتخاو» :ًاضيأ ()
 . 777 لوألا نيرشت 15/ةنسلا نم رفص نم سماخلا وهو )٠١(

 . مقر ةيشاحلا

 .9١1ةحفصلا يف درو ام عجار
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 يلكْنَج نيدلا ردب ريمألا نب )١( دمحم نيدلا رصان ريمألل ةناخلبط ةرمأب مسُر

 . يدفصلا نيدلا حالص اضيأ هروشنم بتكف ؛هترشعب 2")هوخأ ىلع معنأو

 هتححسن

 مالسالا شيج رسصن يذلا هلل دمحلا ءميحرلا نمحرلا هللا مسيإ

 ىغولا ٌرح هليو لبث اقطأو هدنهم دامغأ نم ادعلا قرافم لعجو .هدمحمب

 ايازم نم عمجلا اذه ناكو ءملقلاو فيسلا لضف نم هل عمجو .هدّقوتيف داز اذإ

 ,رصانخلا هيلع دقع لوب // انتلود تّصخ يتلا همَعِب ىلع هدمحب هدرفت ظ #

 .رصانعلا تباط امك لوصألا هل بلاطل َّدَج ام هنم ةرهازلا انمايأ تحنمو

 نم ميدلا لجخت ىتح ءالآلا ةفعاضمو معنلا ةالاومب ءايلوألل ّقحا نإف ,دعبو

 ءبكاوملا تالاه يف شويجلا ردب ودغيو .بكانملاب هايلع موجنلا محازت
 ناكو .بكاوكلا ضعب دنع اران لواحت امنأك ,هايلع يف جلتف «لباوذلا لقتعتو

 مهوعدن موق نم «يلكنج يلاعلا بانجلا دلو «ءيرصانلا يماسلا سلجملا

 زواجت دقف ةياملا لامك مهايقل اوجرنو «نيعرسم ةفيرشلا انتعاط ىلإ نوبليف

 . (نيعبرألا عاطقالا اذهب

 لاومألا ليصحتو تارداصملاو ملظلا باوبأ حتف يف وشنلا عرش (”0اهيفو

 نيكم ةجوز رضحأو ««*جاتلا دالوأ ناك هلابقتسا لوأو «ةلمجلا ثيح نم

 م1904 #١٠ /الد# ةنس ةرهاقلا ىلإ هدلاو مم مدق ١198/7917 ةنس ركب رايدب دلو )١(

 نفدو 2141 يناثلا نوناك 1 /741 ةنس بجر ؟4 يف يفوت .بدأو ملع اذ ًايلبنح ناكو

 . 111 ناسين ٠١/1/45 ةنس ةجحلا يذ ١ا/ يف يفوت دقف لكنج هدلاو امأ . ةفارقلاب

 يزيرشملا ؛ 501 158:119 :93١-1 ؟ يناولا ,يدفصلا ؛١151:1 يعاجشلا

 نبا 411 ]5 :9و 54١ -ه١85:1 رجح نبا ؛5394 هةر هه

 هات ل 01" كام 218 11811 رمح موجنلا «يدرب يرغت

 2520111 هسفت ردصملا .يدفصلا . لكنج نب دمحأ نيدلا باهش ريمألا يعديو (5)

 18787 لوألا نيرشت 708/ةنسلا نم رفص رهش يف (")

 .؟هرك : 5/5 يزيرقملا

 تس رظان «باهولا دبع يمسف ملسأ «نيدلا جات . يطبقلا طامقلا نب ميركلا دبع نب قاحسإ (5)
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 ,ناطلسلا مادق هولوقي ام مهفرعو :29ةيردنكسالا لهأ ضعبو نامجرتلا

 نامجرتلا نيكم نم مَّلست هنأ قاحسإ جانلا ىلع اودهشو هيلإ مهب لخدو

 نبا بلطب مسرف «هرمأ اومَّظعو «نمشم رهوجو دّرمزو بهذ هيف ًاقودنص

 ءائيش مهنم // صلخ الو مهبقاعي مل هنأ ببسب هيلع ركنأو ,(50ينسحملا و ؟

 هل مسرو .مهرد فلأ "'(. . .) بيرق مهنم ناطلسلا ةبيغ يف لمح هنأ هفّرعف

 ةالولا نأ ناطلسلا وشنلا فّرعو «قودنصلا رضحي نأ ىلإ (7ىسوم ةبوقعب

 فشكل يلبقلا هجولا ىلإ ©هوعخأ ريسو .لاومألا مهنم لَضحُتو «بلطُت اهعيمج

 مسرو ءصاخلا رظانل "جردلا بتاك نيدلا قفوم بلطف .27بيلاودلا

 ةلودلا رظان ميهاربإ :دالوأ ةثالث هلو . 171/971 ةنس ةرخآلا ىدامج يف يفوت . صاوخلا

 .دجامو هتفيظو يف هفلخ ,يذلا ىسومو

 «يدرب يرغت نبا ؛!ه17:1 رجح نيأ 4540 :7/7 يزيرقملا ؛514:17 ةركذت «بيبح نبا

 . 184:6 موجنلا

 .هاهلهأ ضعبو ةيردنكسا نم نامجرتلا نيكم رضحأ مثو :(وال؛ )١7/7401: ينيعلا يف )١(

 15/177١ ةنس ةجحلا يذ ه يف ةرهاقلا يلو .نيدلا رصان ريمألا «ينسحملا كيليب نب دمحم (9)

 53771:17/7 يزيرقملا .ةيردنكسالا يف نجسو 217519 /141 ةنس هيلع ضبق .7*1: لوليأ

 2.41١1 رجح نباإ58:1/#و

 .ةدحاو ةملك لدعمب لصألا يف ضايب (*)

 ةرازولا يلو .صاخلا رظانو شيحلا رظان «نيدلا سمش «ميركلا دبع نب قاحسإ نب ىسوم (1)

 .نيعبسلا رمع يف وهو 19/٠ /9/9/1 ةنس ةدعقلا يذ يف قشملب يفوت .ةرم ريغ قشمدب

 نبا ؛؟ا/4:4 رجح نبأ ؛188:1/» كولسلا «يزيرقملا ؛!1 80 :١44 ةرد «بيبح نبا

 1 991:17/1١. سأيا نبا ؛(الالا تايفو) يناصلا لهتملا «يدري يرغت

 ةئس هلهأو وشنلا ىلع ضبقلا رثإ ةبوقعلا تحت ىضق .وشنلل ربكألا خألا ءِصِلْخْملا وهو (ه)
 .ىلوألا ةيشاحلا للالال ةحفص عجار 4١

 ىلإ جانت يتلا تاعادصلا نم اهريغو ركسلا ب صق رصاعم انه دوصقملاو ؛بالود هدرقم ()

 . ةيئاملا يقاوسلاو ربرحلا لزغ عناصمك ةيلجعلا تاودألا

 وك ةوصرما ! 477-78

 لاقيو «تسدلا باتك كلذ يف هكراش امبرو ءاهريغو تايالولاو تابتاكملا بتكي يذلا وهو (9)

 _ عّقوملا :هل
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 جاتلا دالوأل لخدي ناك هنأ هنع هغلب هنأ نوك ,"0عراقملاب هلتقب يلاولل

 سير «)”نيدلا لامج كلذ يب هل فقوف ءمحل ىعسيو جرخيو .[قاحسإ]

 عبتت يف عرشو ءهتيب يف يقبو ىىنع جرفأ ىتح ريثك لاؤس هيف هلأسو «بطلا

 ,هتهج نم ةرشابم همايأ يف هل وأ هرشاعي وأ هبحصي هنأ هغلب نمو هباحصأ .رثأ

 ,(اسنهبلا يلاو "0قلغنق رضحأو ءمهب ذولي نمو هتبارقو هلهأ بلطت عم

 يلوتم "!سايا نيدلا رخفو :©0ةيبرغلا يلاو رمتشق *[نيدلا فيس]و
 صلختسيل *”ةلودلا لاله نبال مهمّلسو نيرشابملا نم ةعامجو ؛«©ةيفودملا

 حبص هباتك يف يدنشقلقلا ,ةزمح فيطللا دبع .١478:1و 0:8 يدشقلقلا

 417-484: ىشعألا

 (08:00) بيذعتلا يف لمعتسي ناك يصعلا نم عون ؛ةعرْقم وأ ع رقم هدرفم )١(
 202:9. هروب هلا. 11, 5.605

 .ةيماشلاو ةيرصملا رايدلاب ءابطألا سيئر «قاحسإ وبأ نيدلا لامج «يبرغملا دمحأ نب ميهاربإ (1)

 .1788/108 ةنس يفوت

 3511١, رجح نبا ؛"19/- 511:8 يفاولا : يدفصلا

 03-1073015 :3/1 كولسلا) يزيرقملا يفو ؛ والا : !١ ينيعلاو لصألا يف اذك (")

 .1778/1/178 ةنس انهبلا روكذملا ىلوت دقو «يلغنق نيدلا عاجش

 «يومحلا توقاي .لينلا ربغ يبرغ ةعقاو .ةيرصملا رايدلاب (ديعصلا) يلبقلا هجولا نئادم نم (4)

 . 3317 2114:1 ططخلا «يزيرقملا ؛ه317/-١:615 نادلبلا مجعم

 مللاث اللا ع حلال لع عمومة مطلع 3ع ا" ععوصاع, 8. 90-93.

 .5714:7/1 كولسلا «يزيرقملا نم ةدايزلا (5)

 .ةلحلا ةليدم اهتبصق ءيرصملا ديعصلا دالب نم ةروك (5)

 ؟١7841:1 ططخلا .يزيرقملا ؛ :4٠١ يدنشقلقلا +54 - 5:8 توقاي

 مكانا اختل لطالم ل" ؟كما7

 100 لوألا نوناك 1/1971 ةنس لوألا عيبر لهتسم ةيفونملا يلو (9)

 م80:7/1؟ كولسلا .«يزيرقملا

 . يرصملا رايدلاب يرحبلا هجولا نئادم نم (ةر

 .1791:1 ططخلا ءيزيرقملا ؛ ٠١ه: يدنشقلقلا

 جيلوو رصم ىلإ مدق .رزيشب دلو .(نيدلا ملع ليقو) نيدلا ءالع ريمألا «ةلودلا لاله نب يلع (4)
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 . ؟7لاومألا مهنم

 ءرصم ىلإ ماشلا بيان زكنت نيدلا فيس ريمألا لصو 22ةدملا كلت يفو

 فرش يضاقلا نيبو ”)راديودلا نيدلا حالص نيب ىرج هلوصو موي قفتاو

 راصو .ةنحاشملاو مهنيب سفانتلا تضتقا ةضوافم 2"”رسلا بتاك // 2؟9نيدلا ل ع

 قشمد ىلإ بلطو قلطأ مث «ةيردنكسالا يف نجسو الا“ 4 ةنس ردوص مث ءاهب نيواودلا دش -

 . 1884 197/084 ةنس اهتعلف يف يفوت ثيح يدنج عاطقاب رزيش ىلإ جرخأ مث

 +« يدرب يرغت نبا ؛ 155:7 رجح نبا ؛4ا/1:7/7 كولسلا :يزيرقملا ؛55:1 يعاجشلا

 21311 مك ماعلا , هم. كك ط 199م1 ٠ موجنلا

 بيذعتلا ةأطو تحت اورطضا دق ةئالشلا ةالولا نأ ىلإ (881:7/9 كولسلا) يزيرقملا ريشيو )١(

  صاخلا ةنازخ ىلإ ةلئاط غلابم عفدل

 ثا (ه». ه4 .١8 !86) و (109: ؟/7 كولسلا) يزيرقملا يف (؟)

 .1للوألا ىدامج نيرشع عسات ءاثالثلا موي يفو»

 ةيراداود مث ةيردنكسالا ةباين يلو .راديودلا نيدلا حالص ريمألا ,ءيقشمدلا دعسأ نب فسوي (5)

 كولسلا ءيزيرقملا .1844/1/48 ةئس ىلوألا ىدامج يف يفوت .نووالق نب دمحم رصانلا

 :نيظفل نم بكرم مسا راداودلا وأ راديودلاو . 4٠ -1415114 رجح نبا ؛باله: م5

 ىنعملا نوكيو , كسمم هانعمو , رادوهو يسراف يناثلاو :ةاودلا وهو يرع امهدحأ

 ١ .ةةاودلا كم

 مس ف

 ادانزجال ةطصمل. 1, ©. 69,

 ةيرصملا رايدلاب رسلا بتاك «نيدلا فرش يضاقلا ءدومحم باهشلا نب دمحم نب ركب وبأ (4)

 . 7747/1/44 ةنس سدقلاب لوألا عيب ف ينوتو 2175414/1817 ةنس دلو .ةيماشلاو

 -1454:3 رجح نبا ؛9/:589؟ كولسلا ل 17154 - ؟١494:1 يفاولا ,يدفصلا

 1١3:1١- موجنلاو (دومح نب دمحم نب ركب وبأ ةمجرت) لهملا «يدرب يرغت نبا 6
 ل

 ةباتكو .ناطلسلا ىلع ةدراولا بتكلا ةءارق هتمهم .ءاشنالا ناويد بحاص :ًاضيأ هل لاقيو (0)

 سولجلاو كرودصو ادورو ميسارملا فيرصتو اهريسفتو ءاهيلع ناطلسلا طخ ذخأو ءاهتبوجأ

 .اهيلع عيقوتلاو لدعلا رادب صصقلا ةءارقل

 يدنشقلقلا : ةزح فيطللا دبع؛ 558:5 ططخلا ءيزيرقملا ؛! 84:١9 8 يدنشقلقلا

 هباتكو يدنشقلقلا سابعلا وبأ :هقافرو يشبح نسح 448١ 174 : ىشعألا حبص هباتك يف

 1١-88 :ةيمالسالا باقلألا ءاشاب نسح ءةو مم : ىشعألا حبص
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 وف

 ةشحاف لك ىلع مهنيب مالكلا عقيو ءربكو ممش هبحاصل يدؤي مهنم لك
 رتاوتو كلذ ناطلسلا اوفرعو ءءارمألا سلاجم يف كلذب اورضحيو ,حيبق مالكو
 ناكو ءريخ ىلإ مهرمأ ءىجلي ام ءالؤه نأ ناطلسلا ملعو ءهدنع مالكلا

 [نيدلا حالص] نم هدجي ام رمأ اكش دق [وشنلا] نيدلا فرش [يضاقلا]

 مالكلا هعمسيو هسفن هيلع ربكيو هيبصتصي هنأو .ماشلا بيانل راديودلا

 . هتفيظو ىلع ماشلا ىلإ دوعي راتخي هنأو .ضغلا

 ءالؤه نأو ءماشلا بيان عم ناطلسلا نم كلذ يف مالكلا عقو انو

 [راديودلا] نيدلا حالص نأ ناطلسلا ماشلا بيان فرعف ءاوقفتي ام نينثالا

 نأ يف ناطلسلا عم ملكتو نأ شب هنم نيشتسي امو يبص اذهو ريك لجر

 نبانيدلا يبمحم يضاقلا رضحيو :هتفيظو ىلإ نيدلا فرش [يضاقلا] دوعي
 «كلذب هل ناطلسلا مسرف ءرصم يف هتفيظو ىلع ماشلا نم ١2)هللا لضف

 .رصم ىلإ نيدلا يبحم يضاقلا بلطي بتكو

 خيش نبا نيدلا بطق يضاقلا ةافوب مايألا كلت يف ربخلا دروو

 يلوي نم هيأر ىلع اوضرعي مايأ اوماقأو "”ماشلا // شيج رظان ؟"”ةيمالسلا

 رايدلاب رسلا بتاك , يقشمدلا يلاعملا وبأ ءنيدلا يبي يضاقلا .يلمم نب هللا لضف نب ىبحي )١(

 راذأ 01/988 ناضمر 4 يف يفوت ,كركلاب ١؟48/548 ةنس لاوش 1١ يف دلو .ةيرصملا

 ؛ةيحلاصلاب نفدو ىشمد ىلإ رهشأب هتوم دعب هتوبات لقن مث ةفارقلاب نفدو ءالا"4 ليقو 1"

 . يلع نسحلا وبأ نيدلا ءالع هدلو رصم رايدب رسلا هباتك يف هناكم رقتساو

 174811١ تايفولا ءعفار نبا !14:*181 ريثك نبا ؛ظا؟٠ 8:79 كلاسم هللا لضف نبا

 نبا !4؟8 - 474:4 رجح نبا ؛48ا/:1/7 يزيرقملا ؛ 5990: ؟ ةركذت .بيبح نبا

 . 40/8 3/1 مايا

 )١( ظو ةقرولا يف هنمجرت رظنأ .
 رظان) ةيرصملا رايدلاو (ماشلا شيج رظان) ةيماشلا رايدلا يف تاعاطقالا رمأ يف ثدحتملا وه ()

 .اهيلع هطخ ذخخأو ناطلسلا ةرواشمو ابنع فشكلاب ةباتكلاو .(رصم رايد شيج

 *1١- :كلامملا فشك ةديز «يرهاظلا نيهاش نبا ؛[5ه:هو ١# #مع:4 يدنشقلقلا
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 ظاد

 ©" يلحلا نبا نيدلا ءاهب يضاقلا نبا نيدلا رخف هرمأ يف ىعسف ؛ماشلا رظن
 مايأ ماشلا بيان ماقأو  هتمحرب هللا هدمغت  ؟''ةيرصملا رايدلاب شيجلا رظان

 فرش [يضاقلا] و يلحلا نبا هتبحصورفاسو. "”[رفسلا ةعلخ] هيلع علخو

 لماك لغملاب ياطرق سلبارط بيان ىلع معنأ دق هنأ ناطلسلا هفرعو «نيدلا

 نأ موسرم هيلإ بتك هنأو ءةزغ ىلإ لصو ناليط نأ هفرعو هيف هركش لجأل

 يف ماشلا بيان ناكو .هرطاخ بيطو ءرصم بتاكي الو ماشلا بيان بتاكي
 ببسلاو .عمزلاو فوخلا نم نوكي ام ةياغ يف رصم ىلإ ةعفدلا هذه هروبع

 لصح هدلوو رمتكب توم نم زاجحلا يف قفتا ام ربخ هيلإ لصو امل هنأ كلذل

 هترهاصم ركذ مدقت دقو .ببسلا كلذب قلقو ريبك رمأ هسفن ىلع رذحلا نم هدنع

 كلذ ناطلسلا لمعو «*”رمتكب نبال هتنب جوزي نأ ناطلسلا مسر امل هرمتكبل

 فرعيو ؛هميظعتو هدنع رمتكب ةلزنم هنيعب ىري ناكو ؛هركذ مدقملا مهلا

 كلذل // ىايقب نكمي ال ناسنإ ضغب اذإو «هريغت ةعرسو ناطلسلا قالخأ

 امل هنأ ىذاتسأ يفوت دعب ,©*هراديود نيدلا رصان هب ينربخأ اممو .ريثك قلق

 8١ ةعمجلا ةليل يفوت .يلحلا نباب فورعملا نيدلا رخف يضاقلا ءدمحأ نب هللا دبع نب دمحم (1)
 . ةرايزلل اهيلإ هجوت دق ناكو ءسدقلاب 8*١ لوألا نوناك 4 /4#7 ةنس ىلوألا ىدامج

 ؛711:9 موجنلا ءيدرب يرغت نبأ ؛ 7١ :7/7 يزيرقملا؛ 808:١ يعاجشلا

 28118 هك 1 ناتج, هر. كاب. 200:

 .© مقر ةيشاحلا .ةقباسلا ةحفصلا رظنا ()
 قشمد ىلإ يلحلا نبا لوصو نأ (187 ص) يرزبلا ريشيو .5094:7/7 يزيرقملا نم ةدايزلا ()

 كلذ ةنراقم ديفملا نمو .77*1 يناثلا نيرشت #15/19/8 ةنس رفص ؟5 ءاثالثلا موي ناك

 .ديكأ اطخ يف عقو يذلا يزيرقملاب
 يذ ١4 ةليل زكنت نيدلا فيس ريمألا ةئبا كلم ولطقب يقاسلا رمتكب نب دمحأ ريمألا جاوز ناكو (4)

 ميظعلا مهملا» ب جاوزلا لافتحا فصو دقو . 1857 لوألا نيرشت ١/1971 ةئس ةجحلا

 ريمأ نومأملا ىلع لهس نب نسحلا تنب ناروب مهم ناك نإ.لإ ؛هلثم سانلا ىأر ام يذلا

 . «نينمؤملا
 كولسلا .يزيرقملا ؛559- 756:5 يفاولا «يدفصلا ؛8؟9؟5:4 يراداودسلا نبأ

 ل

 دق ناك .ماشلا بيان زكنت نيدلا فيس ريمألا راداود نيدلا رصان ريمألا ,كدنوك نب دمحم (©)

 نفت



 .«هدلوو رمتكب توم تعمس :لاقو «ينبلط» :لاق رمتكب ربخ هدنع حمص

 هللا ءدنوخ اي :تلقف» :لاق . امي ىل | ةبقاعلا دري هللا» :لاق .«معن» :تلق

 ةفورعم كتناكمو ناطلسلا كولمم تن أ رمتكي نم تنأ تنك شياو «كظفحي

 نإ هللاو ,ناطلسلاب ينم ربخأ تنأ ام ءدمحم ايد :لاقو َيلإ رظن .«هدنع

 نم باوجلا رضح كلذ بيقعو .«ريشل الو يل لخ ال هرمع لاطو شاع

 هب قثي ناك نم دنع عدوأو هعيمج هرمأ ز زهجف ءروضحلا يف هل نذأي ناطلسلا

 امرمأ متكو هب صتخت ةّيصو بتكو ءرهوجو بهذ عيادو قشمد رباكأ نم
 20[ىلوألا ىدامج نم نيرشعلاو يناثلا ءاثالشلا موي] رصم ىلإ بكرو ,هلعف

 ىأرو .ةرضسلا هذه نم عجري مل هنأو .فوخلا نم نوكي ام ةياغ يف وهو

 هيلع معنيو همركيو سنألا طاسب هل طسبي عرشف .ههجو يف كشلا ناطلسلا

 .هسفن ةمالس قدصي ال وهو جرخو .مهولا كلذ نم هسفن يف ام لاز نأ ىلإ

 خلس ©”2هدالوأو قشمد نم هللا لضف نب نيدلا يب يضاقلا لصوو

 لبقأو ءراديودلا // نيدلا حالص قيفر ةفيظولاب لقتساو ءرخآلا عيبر و5

 . عيمجلا ىلع علخأو هيلع ناطلسلا

 مهيف '”ولول ةعفارمو نييبلحلا ةعقاو ركذ

 نماض توم اهيف قفتا امل هنأ ءرصم ىلإ نييبلحلا روضحل ببسلا ناكو

 ةعلقب هنجسو هبقاعو هلزعف «ةنس 71 دعب زكنت هيلع بلقنا مث ءادئاز أن ًانكمت هذاتسأ نم نكمت

 عيبر يف اهب تامو ءسدقلا ىلإ هافن مث 01788 بأ ا/ل/9/## ةنس ةدعقلا يذ ١9 يف قشمد

 785:5 نايعأ «يدفصلا ؛1687:4 رجح نبأ 4807 : يرزجلا .1850 /9/51 ةنس لوالا

 فلا

 )١( يرزجلا نم نيفقعملا نيب ام : 188.
 ةهدلوو» (157:14) ريثك نباو (؟868 صر يرزجلا يفو ؛8ه5:5/79 يزيرقملا يفاذك (؟

 .«فيرشلا حلطصلاب فيرعتلاو و هراصبألا كلاسم» : يباتك بحاص دمحأ نيدلا باهش

 دش يلو .بلح نماض .(شدنف) شديق مالغ نيدلا ردب ريمألا «يبلحلا هللا دبع نب ؤلؤل (م)

 تام .عاطقا الب بلح ىلإ جرخأو لزع نأ ىلإ ربجتو ملظف «ةرهاقلاب مث بلحب نيواودلا
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 ولول ىمسي كولمت هل لجرلا اذه ناكو ءمانغألا نم دادعلا نامضو معطلا راد

 ىعسو هريغل نيتهجلا اذه اونمض شديق تام الف .27شديقب بقلي وهو

 «ةوناهأف ريثك يعس ىعسو ءهب اوحمسي ملف فذاتسأ ناكم يف ولول هكولمم

 وهو رارم عراقملاب برضو ءاهريغ يف ةريثك لاغشأ بلح يف نمض دق ناكو

 ركذي باتك ناطلسلل بتك نأ ىلإ لصوتف «ةمرحلا قورحم ناهم سانلا دنع

 اوحلاصو اهولمسأ تاهج نم ةميظع لاومأ بلح نيرشابم نم هل نعي هنأ هيف
 ىلإ بلح نيواود عيمجو رظانلاو دشملا بلط ىضتقاف .هل ىعسو .ءاهيلع

 ناطلسلا [زعوأ] 29 مهروضح دنعو ؛مهلاسرإب بلح بيانل بتكو ءرصم

 مهيلع مسرف «باسحلا اولمعي نأ ىلإ مهيلع 2©مهسري نأ ةلودلا لاله نبال

 فشك نم وشنلا وأ صلخملا رضح مايأ دعبو .باسحلا لمع يف اوماقأو

 يرشابمب ناطلسلا وشنلا ىرغأو] ءيلبقلا هجولاب تاعارزلاو // بيلاودلا ظ 1

 ىلع تاقفن اهوفرصأو لاومألا يف اوبعل مهعيمج «0[مهنأو «يلبقلا هجولا

 مهترداصمو مهبلط ديري هنأ ناطلسلا فّرعو ؛ةحص هل نكي ملو «باصقألا

 لامعلاو نيّدشملا نم نيرشابملا رياس ىلع ةطوحلا عاقيإب يلبقلا هجولل اوبتكف
 «[ريمألا] بلطو بيلاودلا ىلع ناك نم رياسو مهعيمج نيثدحتملاو دوهشلاو

 ةمرحو ةفرعمو بيلاودلا يف ةرشابم مداقت هل لجرلا اذه ناكو «ةهنيع رمحأ

 مانغأو ليخو عستم بالود هسفنل لجر ناكو ,ءرصاعملا لهأ ىلع ةلياط

 3741/19/43 ةئس ىلوألا ىدامج يف ةبوقعلا تحت 0

 315-301 2/15 يزبرقملا 414+ 18817 ةركذت «بيبح نبأ 7 يدرولا نبا

 ,3717/8 - 77/71 رجح نبأ

 . «شدنفو : انيديأ نيب يتلا رداصملا فو ؛اذك )١(

 يزيرقملا :رظنا . ١687 /ةنسلا نم ةرمخآلا ىداج رهش يف رصم ىلإ نيييبلحلا روضح ناك (؟)
 مهو

 اهمجرت دقو (فيقوت) ام صخش ةيرح زجحي رمألا راد اوهو ءميسرلا هنمو (7)

 «الا عام ةلم ممكومع» ىلإ 0161 ارم

 نامل اعلن 1 أنل15 , 1ةفعامأعع لعو كسلاطسم ةلهستمسامع 111

 ,7050 175/15 يزيرقملا نم نيفقعملا نيب ام (ه)و (4)
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 يلبقلا هجولا ىلإ وشنلا وخأ علط املو «ةلياط ةداعس هلو رجاتمو تاعارزو
 امل هوطعي ءيش نم نيرشابملا نكم الو هل لمح الو نأشب هنم نيشتسي مل هفشكو

 وشنلا هوخأ فرع رضح املو .صرحلاو ةنامألا ةرثك نم لجرلا اذه يف ناك

 زع كلذكو هباودو هدوجوم رئاس ىلعو هيلع ةطوحلاب بتكف ءهيلع هقمحو هربكب
 هلو هنيع رمحأ ةداعس نم نيرق ناك [يذلا] بيلاودلا دشم كيبيأ نيدلا

 ءرصم ىلإ مهورضحأو مهلصاوحو مهلاومأ عيمج ذحخأف ,تالماعمو تاعارز

 .سانلا لاومأ ذخأ يف لاخلا رمتساو

 لشملا شامقلاو خوجلاو بشنخملا فنص مهيلع اومرو راجتلا // بلطو 20و17
 نم ءارمألا اهورضحأ يذلا ©"2دونقلا رياس نزوو دنقلا راد رضحو.(2١ةثالث

 دوفجب تاحماسم ناطلسلا مهل مسر دق ةريبك ةعامج تناكو ءاهريغو مهرصاعم

 لك نزوو .مهيواودو ءارمألا باّتك اورضحأو ,«مهراصتعا نم يذلا دونقلا
 :[مهل] لاقف تاحماسملا هل اوجرخأف «قوقحلاب [وشنلا] مهبلاطو ءهدنق ريمأ

 مهل لبقي ملو .«هيلخخأ ام انأو .هلامب ينبلاطي ناطلسلاو .هفرعأ يش اذه انأ»

 نم مويلا اذه يف ءارمألا ىلع بجو هنأ ناطلسلا فرع علطو «20موسرم

 حوري هعيمج كلامو» ءاذه لثم تقو لك نيعتيو «رانيد فالا ةتس قوقحلا

 حرطو ءرصفو ةرهاقلا راجت وشنلا بلط (ةرخآلا ىدامج) هيفود :(50:17/9) يزيرقملا يف )١(
 ينيعلا يفو ؛ «هستميق لا دمأ ةثالشثب شامقلاو ]خو لاو بشخلا نم فانصأ ةدسع مهيلع

 يفعضب ءيش لك فانصألا رياس نم مهيلع يمرلاو راجتلا بلطو» :(وال4 :17١/؟ة11)

 .ةهنمث

 ءريش يدأ) دمج اذإ ركسلا بصق لسع يهو ءءدنك» ةبرعم ةيسراف ةملك ءدنق اهدرفم (؟)

 ةطخو اهنأب (1:4 راصتنالا) قامقد نبا اهيف لاق دنقلا رادو ١74(. :ةيسرافلا ظافلألا

 قاقز عم ةكربلا راد يبرغ نم يهو «ةباحصلا نم يودعلا مئاغ نب ةفاذح نب ةجرامخ

 . «طاطسفلاب يهو . . .لافقالا

 ينيعلا يفو ؛«مهتحماسم نم ةيئاطلسلا ميسارملا يف ام للشتمي ملود :("50 :.7/3) يزيرقملا يف (م)

 لبقأ الو تكسأ امانأو «لاملاب ينبلاطي ناطلسلاو ءهذه فرعأ ام انأ» :(وال4 :17/7831)

 . ميسارملا

 انفي



 ظل

 دقف انأو ءةمحهاسملا ةجحب اوقرسي نيواودلاو حماست تنأ «29ةغيصلا هذه ىلع

 ىتح هدنع نم جرخ امو .«ناطلسلا يأر يارلاو «ةوادعلاب ءارمألا ترهاج

 يف لعفي نأ هفرعو ءمهب قلعتي ام لك رمأ يف هيلع ناطلسلا دّدشو ءهرمأ نقتأ

 نم هعم ملكت نم لجأ ناكو ءءارمألا نمو هنمو هراتخي ام لك هتحلصم

 ءدنوخ //اي» :هل لاقو ءنوصوق نيدلا فيس ريمألا كلذ يف ءارمألا

 عمسي ام :لاق وشنلا مويلاو «7"2نيتنس نم ةحاسملا ىلع قّدصت ناطلسلا

 يلام حوري انأ ءريمأ اي :ناطلسلا لاق «دنقلا قح يناويد نم بلطو .ةحماسملا

 ءكل الو يل ال ةحلصم لصحي امو نيواودلا اهلكأيو .ةحاسملا يف كلامو هلك

 حسفت الو «نيقيرط هّدق كيلع معنأ انأو ,هنرأ ناطلسلل قح كيلع ناك اذإ

 نابو هبطق دق نوصوق هجو ناطلسلا ىأرو .«أدبأ نيكمت يقب (ف بابلا اذه
 ءارمألا بدأت اهدعبو «فرحنم وهو ًاضيأ ناطلسلا ماق [1] ,ظيغلا هيف

 نيعأ يف اذهب وشنلا مظعو] ءاهرمأ يف ملكتي [نأ] دحأ رسجي ملو «ةيقبلا
 , ؟9[سانلا

 ناكو «تاهجلا «©رظان (©قرزألا نب سمشلا عوشنلا] بلط اهدعبو

 ءسفن مهملظأو نوكي ام سحنأ نم راجتلا لام بهنو ,فسعلاو ملظلا نم

 نيلومتملا نم مهيف نم نييعتو راجتلا ىلع يمرلا نم ةريثك رومأ ىلع هب ناعتساو
 2”ةيردنكسالا نم بلط ريس دق ناكو«ةعامج مهنم هل بتكو ةداعسلا بابرأو

 .ةهجلا» : (ىالإ :7511//37) ينيعلا يف (1)

 .«نيتسو :هسفن ردصملا يف (5)

 .751:1/5؟ كولسلا ؛يزيرقملا نم ةدايزلا (")

 31888/10000697 ةنس يفوت هنأ (477 ص) هسفن ردصملا نم مهفي (4)

 اهتاهج لصحتم جارختساو اهحلاصم لمعو ءابتارورض ةحابإب ةصاخ رومأ يف ثدحتملا وه (8)

 .كلذ ىرجم يرجي امو ءربتعملا هجولا ىلع هفرصو
 .769- 185:1١ يدنشقلقلا

 . (زارطلا راد) بايثلاو ةشمقألا ةعانصل مهم زكرم اهيف ناك (5)

 م5101 , المل متعم لعج ممتع كا لعم فلها كر 8 ةل0
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 9 ءلمقملاو .راجتلا ىلع يمريو قلخلا عمجي راصو :22هريغو يريرس شامق

 ءةتاهأو ةماقأ مهتم // ملكت نمو ,«9 مهرد نينامثب نيتس يواسي يذلا 4

 نم الو هعمج هل ملعي ال هل لمحي بهذ آلإ موي لك فرعي ام ناطلسلا راصو

 . هرضحي نيأ

 ثدحت دق ناكو .قشمد نم لايربغ سمشلا لصو مايألا كلت ينو

 نأو دنع هعيمج «؟نيدلا ميرك لام نأ هفّرعو هرمأ يف ناطلسلا عم [ىشنلا]

 تناك رانيد فلأ نيعبرأ لايربغ دنع هل هدلاو نأ ركذ «”2نيدلا ميرك دلو

 كلم هنأو ىاهتنا الام لايربغ ةداعس نأ هفرعو ءاهيف هل رجتي هل بيس

 .امهريغو يجنكلاو طّمسملا :اهنم نيحلا كلذ يف ةفورعملا شامقلا نم ىرخأ عاونأ كانموا(1)

 وه بايثلا نم عطقملا نأ (588 545:48 برعلا ناسل) روظنم نبانم مهقيو. تافلطقُم هعمج (6)

 بايثلا يه تاعطقملا ليقو ءاهريغو ليوارسو بابجو صيمق نم طاخبو لّصفُي ام لك

 .راصقلا

 نم لوألا فصنس» يف ةيرصملا رايدلا يف شامقلا راعسأ نعو 1# يزيرقملاب نراق (؟5)

 ملكا 1015, !ةططامأمع 1" دلال كسل ما ةكأل 012: 1." جوال :عجار ءرشع عبارلا نرقلا

 كلم لمع مستح لسع لع ة؟طممطع (لعتمست, ل1تكل 1( | اق نمنع 1. اهعومتو لوصك !هعتمعسم

1078 

 «لئاضفلا وبأ ءريبكلا نيدلا ميرك يضاقلا ءيرصملا ديدسلا نب هللا ةيه نب ميركلا دبع (4)

 ةفيظو رشاب نم لوأ وهو .هتلود ربدمو هصاخ رظانو نووالق نب دمحم رصانلا ناطلسلا ليكو

 ةنطلس مايأ هتخوخيش يف ملسأ لصألا ينارصن وهو «لبق نم فرعت نكت ملو صاخلا رظان

 117171/9/58 ةنس رخألا عيبر يف هللا دبع هنباو وه هيلع ضبق .هبتاك ناكو ركيشال ا سربيب

 قنش هنأ ليقو 2374 لوألا نيرشت 9784/*١ ةنس لاوش 7 يف ناوسأب تامو ءاردوصو

 . مانغلا نب نيدلا نيمأ بحاصلا هدعب صاخلا رظن ىلوت . هتمامعب

 نايعأ «يدفصلا ؛854 وع مولنأ يدرولا نبا ؛عخلو سرع و يراداودلا نبا

 54-5115 11/5 يزيرقملا #18 مالا ع تاوف ءركاش نبا ؛والا١ ظل!

 101:17-1١4. رجح نبأ ؛؟ه9 نوب

 ةئس بجر 4 سيمخلا ةليل يفوت ٠ نيدلا ملع ءريبكلا ميركلا دبع يضاقلا نب ب هللا دبع هز

 . ةفارقلاب نفدو 109 يناثلا نوناك 3١ /المو

 218111 الا رحل كلل ا". 201 4 ؟ا/» 3/77 يزيرقملا
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 ةداعسلاب ءىم هنأو ,كالمأو 22'تاضارقو تارجاتم اهب هلو اهمكحو قشمد
 © هيلإ رضحأ ام لام نم هذخأ ام هلمحو ©"9هترداصمب مسر نأ ىلإ هب لاز امو
 لك ناطلسلل هنع نمض هنأو نم ٌدشيو هب ًايتعم هنأو ,هتهج نم هنأ هفّرعو
 ,(©ةيكساخلا ءارمألا نم ةعامج حلصأ دق ًاضيأ لايربغ ناكو .هراتخي ءيش

 هرمأ يف اوقفري نأ اولأسو .فحتلاو ايادهلا رصم ىلإ هروضح لبق مهيلإ ريسو
 ريمألا فقوف .نايي الو [هب]قارخالا نم نكمي ال هنأ ثيحب «ناطلسلا عم
 // ناطلسلا اوفرعو .©0نوصوق نيدلا فيس ريمألاو *”كتشب نيدلا فيس

 نأ اوطسوتو ««نينس نم ناطلسلا مالغ وهو ءلاملا هلو ريبك لجرلا اذه نأدظ م

 لك هلمحي ام ليصحت يف عرشو «كلذب هل مسرف . ةناهإ ريغ نم لمحي نوكي

 ) )1١روظنم نبا . ةبراضملا اهانعمو ةضراقم اهدرفم /1: /3110.

 .هتداصم : لصألا (؟)

 .«ناطلسلا لام نم هترشابم يف هذخأ ام لمحوو :(851:15/1) يزيرقملا يف (*)

 ناطلسلا ةمدخ يف اولد نمت ةيناطلسلا كيلامملا نم ةعامج مهو .«ةيكصاخلا» مسرب درتو (؟)

 نوئيعتبو .فيرشلا لمحملا نوقوسيو :هتاواخ يف هنومزاليو نذإ نودب هيلع نولخدي ءاراغص
 ءأرابت اليل ناطلسلا بوكرل نوبكريو «ةفيرشلا تامهملا يف نوهجوتيو لافكلا لفاوكل
 رصانلا مايأ مهتدع تناكو ,ةمدخلا يف مهفويسل مهلمحو مهسوبلمو مهبوكرم يف نوزيمتيو
 مو هل سيل نمو ة و بحاص نيب ام ًايكصاخ نيعبرأ نووالق نب دمحم
 امتنعت 210. 158مل 3. 118-315 :ةدبز .يرهاظلا نيهاش نبأ

 ةلود يف ءارمألا رباكأ نم ناكو .كبزأ دالب نم هلصأ .نيدلا فيس ريمألا ,يرصانلا كاتشب (5)
 نجسو ردوصو ه 1/47 ةنس مرحملا يف هيلع ضبق .ةرهاقلاب ًارصقو ًاعماج رمع ءدمحم رصانلا
 .141/ةنسلا سفن نم رخآلا عيبر يف الوتقم يقوتو .ةيردنكسالاب
 م5197 1/5 يزيرقملا ؛والالث 05 ةرد «بيبح نبأ 4114 0171 1١80:1١- يعاجشلا

 نانو اعنا

 . 40/4 4الال: ١ رجح نبأ ؛534 858

 رابك نم كاتشب هليمزك ناك .(كيزأ دالب نم) نيدلا فيس ريمألا ,يرصانلا يقاسلا نوصوق (5)
 ةروهشملا هاقئاخلاو «ةرهاقلاب ريبكلا عماجلا بحاص وهو .دمحم ناطلسلا ةنبا جوزت ءارمألا

 ةئس هنجس يف تامو ءردوص نأ دعب ةيردنكسالا نجس يف سبحو هيلع ضبق .ةفارقلا بابب
00 

 , 7604 ؟ها/:# رجح نبا ؛8:8/7١51 يزيرقملا 5861-465 114/8 نودلخ نبا
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 دوقتو ناطلسلا عم وشنلا لاح سيحانملا باتكلا نم ةعامج تأرو ,30موي

 نيواودلاب قلعتت ةريثك باوبأ هل اوحتفو .مهنم ةعامج هيلإ تبرقت .هتملك
 ضرغ هل نأ ناطلسلا هفّرعو ءءارمألا نيواود نم ةعامجو ناطلسلا نيرشابمو

 نيرشابم ىلإ بتكف ء«تناك ةهج يأ نم مهلصحي هنأو تادّلوملا [يزراوجلا يف

 هجولا يف راجتلاو نيرشابملا نم دحأ يب امو .دوصقملا مهفرعو «يلبقلا هجولا

 تانبلا هل تلمح ىتح ءهيلع ردقي ام لكب وشنلا رطاخب برقي نأ ىلإ يلبقلا

 «ٍلبق دالب نم ةيلوضفلا هتلصقو ةلابنملا ءاسنلا ىتح ناسحلا يراوحلاو راكبألا

 نإو .دصقي نأ ةحيلم ةجوز وأ ةيراج وأ تنب هدنع نم لك هوفّرعي اوراصو

 ةيلام هل نم هدنع ًاضيأ ركذيو «تيكو تيك هدنع نالف نأ هوفّرعي دحأ اوذأي
 اهدصاقم لانت ةريثك ةعامج تناكف ءهريغو ماعناو تاعارز هل نم وأ ةداعس وأ

 . // هءاذيإ اودصقي نميف اهضارغأو

 نيدلا يبحم يضاقلا نبا 2نيدلا باهش نيب قفتا مايألا كلت يفو وا

 نآنشلا بجوأ مالكو ةضوافم راديودلا "[نيدلا حالص] نيبو رسلا بتاك

 نم ىأرو «سفنلا يوق جازملا داح لجر [دحأ] نيدلا باهش ناكو « مهليب

 كلسي نأ [نيدلا حالص] دصقو .قمحو هيلع ربكت راديودلا نيدلا حالص
 ملف .«؟”مكحلاو ربكلا نم دومحم باهشلا نب نيدلا فرش عم هكلسأ ام هعم

 ضعب يف [نيدلا باهش] هدلو ىلع موقي نيدلا يبحع ناكو .كلذ هل قفتي

 .«مهرد فلآ فلأو غلب دق لايربغ هلح ام نأ مو1:؟/5 يزيرقملا ركذيو )١(

 هتيص عاذ خرؤمو رس بتاك «نيدلا باهش يضاقلا ؛يرمعلا هللا لضف نب ىبحي نب دمحأ )١(

 نبا دمحم رصانلا مايأ ةصاخنو يرجملا رشع عيارلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف هتلئاعو وه

 يذ 4 يف قشمدب ينوتو 101 ناريزح ٠٠ ةنس لاوش ” يف قشمدب دلو .نووالق

 كلامم يف راصبألا كلاسمو ةعوسوم بحاص وهو 1١1845. طابش ؟8/19/48 ةئس ةجحلا

 .«فيرشلا حلطصملاب فيرعتلا» و ء«راصمألا

 عمت لالا همن كلم ا دولت خلاططأ هل تسمت. أطلت لكل © 7817

 .14 مقر ةيشاحلا «.15؟ ةحفصلا يف هتمجرت تقبس (*)

 157-157 نيتحفصلا يف درو ام عجار (4)
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 ظا

 «ءهرمأ نكسي ناكف «نيدلا حالص نم اهيف هل يكشي [ناك] يذلا تاقوألا

 نبا بلط ناطلسلا نأ قفتا نأ ىلإ مايأ كلذ يقبو .هحور لّوطي نأ هفّرعيو

 رمأ يف مهعم ثدحتي عرشو «راديودلا نيدلا حالص بلطو «ةلودلا لاله

 همحرو :همالك رخآ يف لاقو .27شيحلا رظان نيدلا رخف ىضاقلا ركذ بجوأ

 ءوهللا همحرو :ناطلسلا لوق ىهتنا امل هنأ ةلودلا لاله نبا يل ىكح .«هللا
 ««ملسم ناك ام هنإف ءكاذ ىلع محرتت ال '0[دنوخ اي]» : نيدلا حالص لاق

 ناك هتاذ وه «نيدلا حالص اي هللاو» :لاقو ءجرحب هيلإ تفتلا ناطلسلا نأو

 .هنع ىلوتو اهدعب ههجو ناطلسلا بطقو .«ملسم تنأ ام كنأ كنع لوقي

 نالف اي تعمس» :لاقو «ةلودلا لاله نبال هركذب ضرع موي / / يتأي هنأو

 دق «دنوخ ايو :هل لاق هنأو .«؟نيدلا رخف يضاقلا نع نيدلا حالص لوق

 ثدحتي ال لجر اذه ءال» :[ناطلسلا] لاقو ؛«هيفكي باوج ناطلسلا هيواج

 «ناطلسلا دنع هشايحنا هدلاوو نيدلا باهشل اهدعب حولتو فريخب لحأ يف

 ىلع رصم نم هجورخب مسرو يلع ناطلسلا جرح نكمأ يعس هيلع اوعسف

 ريغصلا راديودلا اغُب نيدلا فيس ىلع علخأو ,0دفص ىلإ ديربلا

 نيدلا يبحم عم بدأتو لقاع لجر يشم ةيراديدلا يف ىشمو (0*2[هضوع]

 . هتفيظوب مهنم لك رمتساو «غلابلا بدألا " [هللا لضف نب]

 .© مقر ةيشاحلا 0156 ةحفصلا عجار (1)

 ,دئوادخ» هلصأو .ةيكرشلا ةغللا كلذك هتفرع ىسراق ظفل دنوخو .قايسلا اهاضتقا ةدايز (5)

 «ريش يدأ .مهتاجوزو نيطالسلا نم ثانالاو روكذلا هب بطاخيو ءريمألا وأ ديسلا هانعمو

 0ل قوما. ل1, 8. ل11 ؛ 581 :78٠ باقلألا ءاشاب نسح ؟هم : ظافلألا

 ءيدفصلا .ةنلا سفن نم لاوش لس يف دفص ىلإ ايفنم راداودلا نيدلا حالص جورخ ناك (؟)

 .7503137/17 يزيرقملا ؛١/ه:١3 يفاولا

 ..ا/الال ةنس تايفو يف هتمجرت درتس «يرصانلا اغب نيدلا فيس ريمألا (5)

  يزيرقملا نم نيفقعملا نيب ام (8)
 .قايسلا اهاضتقا ةدايز (5)
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 و

 اهيف نيفوتملا ركذ

 «9بتاك .«"ةيمالسلا خيش نبا نيدلا بطق يضاقلا ةافو ركذ مّدقتو
 «هتفيظو يف هيلع ركش يشم ىشمو «قشمد يف داس لجر ناكو «ماشلا شيج

 ليمو .ةبعادمو عابطنا هيف ناكو .لهأو ةيشاحو ةريثك تانسحو مراكم هلو

 . هتمحرب هللا هدمخت  ةلياط ةداعس نع يفوتو . تويبلا بابرأل

 رمألا نم ناك .يقوزرملا رقنس نيدلا سمش ريمألا ًاضيأ يقوتو

 نم بكر نم ةلمج نم لجرلا اذه ناكو «7[سراف نيسمخ ريمأ]و ةيرصانلا

 امل ءهركذ مدقملا يقاجفقلا ةيغفأ عم بكر نم ةلمج عم كولمم // وهو رصم

 فارمألا ةلمجب رمأو ناطلسلا عم اورضح و .للركلا وحن رصف نم اوجيرخ

 فوغش لجر ناكو . ةيسورفلاب ناطلسلا كيلامع نيب نيروهشملا نم ناكو

 ىأرو قدحاو ةعاس هقرافي داكي ال ىتح بارشلا ىلع كامهناو ةبيطلاو وهللاب

 هيف يفوت يذلا ضرملا هل لصح نأ ىلإ وهللا كلذب ىقبو .ةبيط تاقوأ

 ةبوتلا هللا عم دقعو ءوهللا نم هسفن يف ناك اع علقأف «:ناضمر رهش لهتسم

 هللا هدمغت  مظعملا "ناضمر رهش نم رخآلا رشعلا يف يفوتو .ةدسحلا

 ا هل“ رب

 هتمجرت ركذ مدقت دقو .0"2ةعامج نب نيدلا ردب يضاقلا اهيف يفوت ًاضيأو

 تاييفو يف هتمجرت رداصلا ضعب تركذ .نيدلا بطق يضاقلا ؛ةيمالسلا خيش دحأ نب ىسوم ()

 .يف هتمحجرت رظنا #7 ةئسا

 رجح نبا ؛837:7/8 يزيرقملا ؛193 :ربعلا لويذ .يبهذلا ؛451:7 يدرولا نبا

 58419 موجتلا «يدرب يرغت نبا ؛ 4

 . «رظان» :دصقي (؟)

 .158 : يرزحلا نم ةدايزلا (”)

 :ةعجارم نكمي ديزملل .كارتألا بوعش دحأ ؛قاجبقلا وأ قاجسفقلا ىلإ ةبسن (4)

 !1 42 خل هبا «ظنوالومم نكت لل 12م[

 ءاعبرألا موي : م9: يزيرشملاو "18 : يرزحلا يفو ؛رل1 ينيعلا يف اذك (5)

 .«ناضمر رشع نمأث

 تب.هللا دبع وبأ «نيدلا ردب «يعفاشلا يومحلا يناتكلا ةعامج نب هللا دعس نب ميهاربإ نب دمحم (5)
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 ناكو «يحلاصلا يراديودلا نيدلا ملع ريمألا هئشنم ببسلاو «هئدبم يف

 ماكحلا دنع هنم ركشيو هب رقي ناكف .هلمعو هملع ىريو قشمد يف هب عمتجي

 سدقلا ةباطخ ىلإ لقنت مث ,«20ةريثك سرادم قشمدب يلوو . مهريغو

 رصم ىلإ يراديودلا رضح الو ,ةباطخلاو قشمدب ءاضقلا يلوو .فيرشلا

 نم // لقني ةدم يقبو ءاضقلا يلوو قشمد نم هورضحأ لسرأو هب ينع ظ ١

 رخآ يف ٌرضأو ,0عوفد ثالث اهيلو امبرو ءرصم ءاضق ىلإ ماشلا ءاضق
 «ةمرحلا نيرثكملا نيممصملا ةانضقلا نم ناكو يفوت نأ ىلإ يقبو .هنيالو

 هنأ هل فرعي ملو «بوعشلا نم ةيلاخ ماكحأو ةلياط ةداعس هتيالو يف هل تناكو

 ىلع ةريثك رومأ يف ممصي ناكو .ًادج ليلق آلإ دوهشلا نم دحأ لدع

 دقو ءاهيلع 0 ءاهببسي ناطلسلا جرحيو ءاهرمأ هيلع رسعيو .ناطلسلا

 نم اهلحي هنأو ."0”سكراج ةيراسيق ببسب ناطلسلا عم قفتا ام هرمأ انركذ

 انركذ دقو «ةمشحو ددؤسو ددعق هيف ناكو «كلذ ىف «؟2رادنكوجلا ىرتشم

 رصمب هراذب #17 طابش ال/ال## ةنس ىلوألا ىدامج ؟١ نينثالا ةليل يفوت .ةاضقلا يض

 مولع يف فص 514 ةنس لوألا عيبر رهش عبار يف ةامحب هدلوم 1

 :يف هتمجرت عجار .كلذ ريغو وحنلاو لوصألاو هقفلاو ثيدحلاو ربسفتلا

 ؟415- 4758 :؟يدرولا نبا ؛١ال4 :ربعلا لويذ ءيبهذلا ؛اهدعب امو 96٠١ :يرزجلا

 ؟1954 - 191/1 تاوف سكاش نبا ء”٠ 18:17 يتاولاو 788 :نايمها تكن ,يدفصلا

 ينيعلا ؛"58:1/1 يزيرقملاو ؛؟5:1*1 ةركذت ءبيبح نبا ؛ا41 885:1 يونسالا

 -194 1:5 موجتلا ؛يدرب يرغت نبأ ؛ 588 780:7 رجح نبا ؛واله

 .48-841 :ماسيلا رغثلا «نولوط نبا 45

 )١( يرميقلا زيزع نب نيسحلا نيدلا رصان ريمألا اهأشنأ يتلا ةيرميقلا ةسردملا اهزربأ .
 :رهاظلا كلملا خيرات ,دادش نباو ًاقباس ةروكذملا رداصملا عجار 519 .

 .7541- 586:7 رجح نباب نراق (؟)

 .سفنأ ةعبرأ ةيبرعلاب هانعم يمجعأ ظفل وهو ءاهحتفو ميحلا رسكب سكراهج ًاضيأ دريو (5)

 رخف بقلملا يحالصلا يرصانلا هللا دبع نب سكراهج روصنملا وبأ وه (سكراج) سكراهجو

 ةنس قشمدب يفوت .1145/887 ةنس هيلإ ةبوسنملا ىربكلا ةيرايقلا ةرهاقلاب ىنب «نيدلا

 . ةيحلاصلا لبج يف نفدو ,:

 44 - ملل: ١ ططخلا «يزيرقملا
 تنع لزع .نووالق نب دمحم رصانلا مايأ ةنطلسلا بئان ءنيدلا فيس ريمالا ءرادنكوجلا رمتكب (4)
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 هيلإ اولخديو ءطرفملا ءاجهلاب هودصقو حيدملاب هدصق ءارعشلا نم ريثك نأ

 .- هتمحرب هللا هدمغت  هريغو 207 يحامرشلا مهتلمج نمو «مهنع ضراعتيو

 هدلوو رمتكب ينوت ركذ
 رشأ يفتقنو هنم هعمسنو .لقانلا هلقني ام نيدلقم اننأ يف مدقت دقو

 ناك .هدلوو لجرلا اذه يفوت قفتا الو ءهتي ؤرب رابخألا رتاوت مكحو .هبحص

 ببسلاو ؛هرمأ ةقيقح ىلع علطا نمم انل هولقن ام ةحص بسانت بابسأ هل

 طسوت امل ناطلسلا نأ انركذو ءرودقملا ءاضماو لجألا // براقت عم كلذل 5١

 عم قفتاو .هيلع لاّمع يقاسلا رمتكب [نيدلا فيس ريمألا] نأ هوغلبو قيرطلا

 كلذ اوحبقو هونكم اف عوجرلا دصق هنأو ؛هدسج يف رثعت رهظأ هنأ كلذ

 «فعض 97كنأ هدلول لصح «')ةبقعلا ىلإ لصو املو .بابسأ نم هيلع

 5١١:9 يراداودلا نبأ .19ا//ال15 ةنس كركلاب يفوتو 2111/1/1١ ةنس هتفيظو

 ١ رجح نبأ 1948-1194: يفاولا .يدفصلا 184:1 -1445.

 يانكلا فسوي نب ميادلا دبع نب دمحأ وهو .(يحاسم راشلا) يحاسمرشلا هباوصو ؛اذك (1)

 ةبيرق ةيلهقدلا لامعأ نم ةدلب) حاسمراشب هدلوم ..فسوي وبأ ءنيدلا باهش .يحاسمرشلا

 ردب يضاقلا اجه .ءاجملاب ًاعلوم ًاروهشم ًارعاش ناك .1؟38/558 ةنس (طايمد نم

 :اهعلطم ةروهشم ةديصقب ةعامج نب نيدلأ

 سرادو فاع نيب ام اهفاقوأو سرادملا ىوكش ناطلسلا عمسي ىتم

 2.1177 /15 ةنم دودح يف يفوت

 15311 رجح نبا ؛7  م15:1 تاوف ءركاش نبا ؛"ال 5 : 07 يناولا .يدفصلا

 35١. 51:5 موجنلا يدرب يرغت نبا 8

 .ةكم ديري نمل عاقلا لبقو ةصقاو دعب ةكم قيرط يف لزنم هنأب (188 - 14 :4) توقاي هفرع (9)
 :ًاضيأ رظنا

 ةيبرعلا دالبلل يفارغجلا مجعملا رساجلا دمح ؛ 418 - 419/ :راطعملا ضورلا باتك «يريمحلا

 .5377 1: /»# ةيدوعسلا

 دق ناك .ليوط ضرم دعب ١4٠ لوألا نيرشت  لوليأ /41 ةنس نيعيبرلا دحأ يف يفوت (*)

 .ةرمع نم رشاعلا يف وهو يقاسلا رمتكب ةنبأب هدلاو هجوز

 ؛ 177 491:4 يقاولا .يدفصلا ؛170:1 يعاجشلا ؛ 438:17 يدرولا نبا

 ؛415.1:5 موجنلا «يدرب يرغت نبا ؛ 41811 رجح نبا ؛؟817:1/17 يزيرثملا
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 كركلا نم كركلا بيانا 7 يناوجرسلا رمتكلم نيدلا فيس ريمألا رضحو

 («292هتدلاوو كنأ ناطلسلا عنمو كدجأو ©0ركب وبأ كاطلسلا دالوأ هتبحصو

 ىلإ لصو نأ ىلإ هباكر لقتساو كركلا ىلإ مهريسو ءهفعض ببسب جحلا نم

 «كيلامملا نيمدقم د ارضحف .ا هب لزنو ,.227صيلخ

 مهودقتفا كولمم نيثالث وحن كيلامملا نم ةعامج نأ ناطلسلا فّرعو

 اوركذف ءمهنع 0ةيبابلا اولأسو ربخ مهل اوملعي ملف ءليحرلا دنع

 هات 1ك 1م له. كشر 7 212,35 1 سايا نبا

 54/1/40 ةنس مرحملا لهتسم يف ةرهاقلاب يفوت «نووالق نب دمحم رصانلا كيلامم دحأ وهز

 1845 ناسين

 . 5881 5 رجح نبا ؛9/71":#/19 يزيرقملا

 يذ ١١ سيمخلا موي كلذ ناكو .ءنووالق نب دمحم رصانلا دالوأ نم نطلست نم لوأ وه.(؟)

 ثيح صوق ىلإ يفنو علخ مث ءروصنملا كلملاب بقلو 1841 ناريزح ا//9/49 ةنس ةجحلا

 كلملاب بقلو كجك هوخأ هناكم لحو 1841 بآ هرثال4+ ةئس رفص 7٠١ دحألا اهب لتق

  فرشألا

 رجح نبأ ؛هال) هلع فوك 8/1 يزيرقملا ! 88 60 ٍيقاولا «يدفصلا

 348-56: ينيعلا ؛ 454-51

 يلو ؛نيدلا باهش رصاتلاب بقلو «نووالق نب دمحم رصانلا دالوأ نم نطلست نم ثلاث وه (م)

 كركلا ىلإ جرخو 1547/1047 ةئس مرحملا يف علخ مث كجك فرشألا هيخأ دعب ةنطلسلا

 ةنس لوألا عيبر 4 يف ليعامسإ حلاصلا كلملا ناطلسلا هيأ نم رمأب لتق ىتح اهيف يقبو

 4"١, ع4 زومت 5/0

 11955 -194:1 رجح نبأ كك 533 :/9 يزيرقملا ؟١9 محن يناولا ,يدفصلا

 لولا ماا ييعلا

 ةنس لاوش يف تيفوت .نووالق نب دمحم رصانلا جاوزأ ربكأ ءيافط ةدنودخلا ىعدنو (4)

 .رصم نوعاط يف 894

 ؛١51 15 رجح نبأ ؛ال44 1/1 يريرقملا ؛448- 44: يناولا ءيدفصلا

 2615171171 سأيا نبا : م٠٠ موجنلا « يدرب يرغت نبأ

 .ةئيدملاو ةكم نيب نصح (0)
 .31/# 3159 : ةطوطب نبا ؛881/: 7 ترقاي

 )١( اهلقصو سبالملا لسغب نيمئاقلا هاناخ تشطلا لاجر عيمجل ماع بقل .

 :باقلألا ءاشاب نسح ؛470:8 يدنغقلقلا 50١ .
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 ظكا

 صيلخ بحاص بلطف :9"2”صاع ىلع اوبكر )تاسوكلا اوبرض امل مهنأ

 اوبلط دقو ةريبك ةعامج ىأر .هباحصأ ضعب هربخأ هنأ ركذف «لاحلا هفّرعو

 .مهم يف مهريس دق ناطلسلا نأ اوبسحو «قارعلا ىلإ كلست يذلا قيرطلا

 نم هيلع لمعلا نأ هسفن يف سجوو ميظع مهو // ناطلسلا دنع لصحف

 الام "0ءاهدلاو ركملا نم هيف ناكو ءهرمأ داسف ىلإ لاح لاج نإو ءرمتكب

 نكمتي ام هنأ ىتح رمتكب فطاليو هرمأ رّبدي ذخأف ريغ كلم هيلع ردق

 لوزنلا دنعو ءهبناج ىلإ وهف بكر نأ الإ هلهأ الو هتجوز رصبب نأ رمتكب

 نأ ينربخأ يلكنج نب نيدلا رصان ريمألا نأ كلذ قيدصتو ايإو وه سلاج

 ةرشعلا وحن ماقأو «هدلاوب صتخي لغش يف يقاسلا رمتكب ىلإ هرّيس «؟)هدلاو

 دنع نم جرخ دقو موي هدجو هنأو سلجم ٍِق هدجي ام هميخت ىلإ ددرتي مايأ

 :لاقو عم ثدحتي ديري عرشو هيلع مّلسو قيرطلا يف هاقلتف ناطلسلا

 ام رادقمب هنأو يك ةيدح عمسأو لغش يضقأ ىتح ريصا «نيدلا رصأن ايو

 رادمجج فلخ «رادمجو الإ سلجي ديري جرخو هتجاح ىضقو همي لخد

 لمكت دقو الإ هءوضو غرف امو ءأبضوتي ءوضو هل اورضحأو «ناطلسلل هوبلطي

 لع اهدحأب قدي ءريغصلا سرتلا هبش ساحنلا نم ةعونصملا جونصلا يهو «ةسوك اهدرفم )١(

 . يسوكلا كلذ ىلوتيو عاقيإب رخآلا
 . 3١17 : يرهاظلا نيعاش نبا ؛؟1١ ٠5:4 يدنشقلقلا

 . ةئيدملاو ةكم نيب داو (0)

 .408 !يريمحلا

 .نووالق نب دمحم رصانلا ةيصخش نم ةيحانلا هذه راهظإ ىلع انيديأ تحت يتلا رداصملا تعمجا مر
 ناسين ٠١/147 ةجحلا يذ 11/ يف ةرهاقلاب يفوت .نيدلا ردب ريبكلا ريمألا ءابابلا نب يكتج (:)

 كف

 ؛؟تقكك 5648 :3/1؟ يزيرقملا ؛ ٠٠١ ط9: يناولا .يدفصلا ؛76» :لويذ « يبهذلا

 .0190 278:1 رجح نبأ

 يذلا وه رادمجلا نأ يأ «بوثلا كاسم امجانعم ءرادو اماج :نيتظفل نم ةفلؤم ةيسراف ةملك (ه)

 .بكوملا يف ةجقبلا هفلخخ لمحو هبايث ريمألا وأ ناطلسلا سابلال ىدصتي

 .1894: 8 يدنشقلقلا ؛؟#4 : خيرات .دادش نبأ
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 ولا

 ظاا

 عمسيو ههجو حسي وهو ماقف «ناطلسلل هولجعتسيو هوبلطي رادمج رشع انثا

 ىتح توم لاب ينحير .مهللا» :لوقيو .هلقع نع بياغ يشام وهو يثيدح
 لاق نأ ىلإ دوصقم هعم ثيدحلا نم غلبأ ملو / /.هيفانأ يذلا اذه نم حيرتسأ

 عمتجا لعل ؛كئيدح لخ يل تلق شيإ فرعأ ام هللاو «نيدلا رصان اي» : يل
 .- ىلاعت هللا اهفرش  ةكم اولخخد نأ ىلإ كلذك ايقبو ««قيرطلا يف كب

 راباب لزنف ةكم لخاد يف لزني ال هنأ 2)ةئيمر فيرشلا عم قفتاو

 نكي مل هنأ هفرعف ,كيلامملا رمأ هثيمر فيرشلا [ناطلسلا] فّرعو ء"رهازلا
 نع هيلست ءارمألاو :ريثك عيش هسفن يف مهرمأ نم دجو دق ناكو «ربخ هدنع

 برعلا نأو .مهدالب ىلإ اولصي ام ءالؤه نأ هنوفرعيو هيلع نوهتو ءمهرمأ
 دنع مهرادقم شياو ءمه شيإ اولصو اذإو» :اولوقيو تاقرطلا يف مهذخأت

 ءجملا كسانم لمكتساو «©0لبجلا ىلع فقو نأ ىلإ يقبو .«؟ناطلسلا

 اهب هلوزن مويو  مالسلاو ةالصلا لضفأ اهنكاس ىلع  ةئيدملا بلاط لحرو
 تعلقو «ءارمألاو ناطلسلا تجعزأ نأ ىلإ ةفصاع حاير ةليللا كلت تيه

 ببسلاو ؛فلتخم مهيف سانلا رمأ ناك نيتيضق تقفتاو ءوجلا ملظأو .ميخلا

 حيرلا جاعزا عقو امل ناطلسلا نأو ؛ناطلسلا عم ماني ناك رمتكب نأ كلذل

 مجيب دحأ لك راصو رمألا طبتخاو «سانلا جعزأو ميخلا يف // توصلا عقو

 لوح كيلامملاو ءارمألا نم ةعامج تعمتجاو «فرعي الو هتميخ ريغ ىلع

 عقوو هيلع موجحلا هسفن يف شحوف ءرمألا كلذ ناطلسلا ىأرو .«؟”زيلهدلا

 ًاضيأ لصوو ءهيلع ناك ةليللا كلت لمعلا نأ ءارمألا هاكح ام ىلع هرطاخ يف

 ةنس ايه يفوت .ةكم فيرش :نيدلا دسأ ,ينسحلا ةدانق نب دمحم يمغ يبأ نب ةشيمر )١(

 .1/44//31741 ةنس ليقو :*

 .16+-1149:5 دامعلا نبا ١١17! 111115 رجح نبأ ؛؟548 11/7 يزيرقملا

 . ةمركملا ةكم ةرامإ ةقطنمب ةيلامشلا ةيضرعلا يف عضوم .«رهازلا لآ راباب» :لاقيو (1)

 976:1١ مجعم ءرساجلا

 , ةفرع لبج دصقي (7)

 00217 . 5سمردا. ق, 7. 467 . برحلا يف ناطلسلا قفارت يتلا ةميخلا يهو (4)
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 اودصقو هدلو ىلع ةريبك ةعامج اومجه دق مهنأ رمتكب ىلإ جاعزالا كلذ ربخ
 دلو ىلع كيلامملا موجه يف ببسلا نأ اوركذو .نونجم وهو جرخف .هلتق

 ىأرو ,جيرلا كلذ عقو امو ءهلتقل ةعامج دصرأ هنأو «ناطلسلا نم ناك رمتكب

 هيلع اومجه مهنأو ءتقولا كلذ يف هلتق مهعم ررق يذلا ةعامجلا ريس .جرهلا

 لوه ببسي فوقو هلوح هوبأ كيلاممو هكيلاممو هسفن ىلع ')ظقيتسم هودجوف

 اوأر مهن مهوفرعف «ءمهربخ نع اولأسو مهوقلت اومجه الو . حيرلا كلذ

 .مهدنع نم اوجرخو هرثأ يف مهو ,؟'”شامق مهل ذخأ دقو .ةيمارحلا ضعب
 . ضرألا ىلإ طقس نأ ىلإ ةميظع ةفجر هسفن يف يبصلا دجوف

 ,ةفجرلا نم هيلع ًايشغم هدجوف ىيلإ هدلاو لصو ةعاسلا كلت يفو
 «قافتالا ةروص هوفرعو ءفةريخ // الإ وهام» :اولأقف ءريخلا نع لأسو

 تيقبو .«ىلاعت هللا ليبس يف ريمخ يقب اه هللاو» :[لاقو] دي ىلع دي برضف

 ءءارمألا رياس تبكرو ءحيرلا نكسو ءوضلا فشكنا نأ ىلإ ةدش يف سانلا

 هاشخي رمأ بقرتمو دتعم هكيلاممو مينم دحأ لكو ءزيلهدلا باب ىلع اوفقوو

 ملعو .هسفن ىلع ةيشخخلا رمأ نم ءيشب مهضعبل حول دق ناطلسلا ناكو

 كلت يف ناطلسلا نع اولأسو .هيلإ مهلوحخدب مسرف ءءارمألا بوكرب ناطلسلا

 نم هدجو ام ناطلسلا ركذ نماالإ مينم امو «مهنع ًاضيأ وه لأسو «ةليللا

 :«©رادنج ريمأ ,(27يدمحألا نيدلا نكر ريمألا هل لاقو ؛هيلع قلقلا

 انيطعت دصقن نحنو ءهسفن يف نواهتي ال قيرطلا هذه يف كلثم ,دنوخ ايد

 )١( ضقيتسم : لصألا .

 .«أعاتم مهل اوذخأ دقو» :(54:7/1) يزيرقملا يف (5)

 بصانم.ةدع يلو .ةيجربلا ةيروصنملا كيلامملا دحأ .نيدلا نكر ريمألا .يدمحألا سربيب (؟)

 2468 رايأ 79/955 ةنس مرحملا 78 ءاثالثلا موي يفوت . سلبارط ةباينك ةعيفر

 .50711 رجح نبا ؛548:7/7 يزيرقملا ؟هم 87:1١ يناولا .يدفصلا

 يمألا وأ ناطلسلا حورل كسمملا ريمألا هانعم يسراق بقل وهو ««رادناج ريمأ» ةروصب دريو (4)

 وأ ناطلسلل ديربلا ميدقتك ىرخأ ماهم ريمألا اذهو .هتبقاع نمأي نمل الإ هيلع لوخدلاب نذأي ال
 . 727:17 ططخلا ؛يزيرقملا ؛ 45١:8 يدنشقلقلا . . .هاناخدرزلا ملستو ريمألا
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 ظل

 ءارمألا ًاضيأ هتقفاوو ««انكيلاممب كزيلهد باب ىلع ماني انلك نوكي نأ روتسد

 .؟7ناطلسلا دوصقم لجأ كلذ ناكو ءهلوق ىلع

 يدي نيب ىلإ '9[ينيسحلا روصنم] نب زامج رضح مويلا كلذ ركابو

 هنأو «ناطلسلا نم اوبره دق اوناك يذلا كيلامملاب رفظ هنأ هربخأو ,ناطلسلا

 . © عيمجلا لّصح

 مهورهو كيلامملا ع وقول ببسلا ركذ

 نمو «9ةينازاقلا نم ةعامج // مهيف ناك هنأ مهعوقول ببسلا ناكو

 عم قافتالا عقوو .هسفنل مهراتخا دق ناطلسلا ناكو :«*”نابوج نبا كيلامت

 ل يزيرقملاب نراق )١(

 171714 2878:١ رجح نبا ةعجارم دعب فيضأ امو ءنيتملك لدعمب لصألا يف ضايب (5)

 94: عماللا ءوضلا ,يواخسلا

 زامج رفظو مهبورهو كيلامملا عوقو رابخأ نم اهيلي امو ةياورلا هذه فرحلاب ينيعلا تبثأ (©)

 . مهيلع ضبقلاب ينيسحلا
 . ظالف - ظالم : 11/31911١ ينيعلا

 -544) يلوشملا وكالوه نب اغبأ نب نوغرأ نب دومحم (نازاغ) نازاق ناطلسلا كيلامم دصقي (4)
 ثاعأ نأ دعب اهكرت مث نيترم ماشلا دالب ىلع راغأ دق هنأ هتع فرع .(18:4 ١4 ةر/ا/.*

 ةيناثلاو (اهيف رصتنا يتلا رادنزخلا يداو ةكرعم) 1700/14 ةنس ىلوألا ؛ًابارخخو ًارامد اهيف

 . (ماشلا دالب نم هجو رخو هتميزبب تهتنأ يتلاو بحقش ةكرعم) 1707/17 ةنس
 8ممتت ا اان [801/18], هما« ةمقمد, كلت, 11,5. 1067 - 1068من 5طانالاب كف

 كللؤقمح, ظلك لل, 2. ل485 - الكلطب 2مفهتظمخلا, ةلممسما..., 5. 245-244: املاظم
 ط0 018 مل ؟ةةوامو هك وربما 5. 296-301.

 توم دنع بره مث :مورلا دالبل ًابحاص هيبأ ةايح يف ناك ,(ًاضيأ شاترم) شادرمد ىعديو (8)
 امأ .1818/19/08 هلتقو هكسمأ نأ ثبل ام مث .ناطلسلا همركأف ءةيرصملا رايدلا ىلإ هيبأ

 1/91//017119/ ةنس لتق «يرتتلا ديعس يبأ ناطلسلا ةكلممل ًاربدم ناك دقف نابوج هدلاو

 . كلذ ريغ ليقو

 زكنج تيب كلامم) راصبألا كلاسم ءهللا لضف نبا 444 ه4. 55:14 رصتخملا لدفلا وبأ

 8041-1917 هاركا 1 رجح نباوة*ه -ة؟4#: 4/8 نودلخ نبا 1١5-1١ :(ناخ

 اللؤ 710. 1عع طلمربعممطتعع لب ؟كدمطما 5مل, ©. 429.
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 ءهوحصانيو ©"ديعس وبأ ىلإ اولصوتيو ©'0دالبلا اولخدي مهنأ ضعب مهضعب
 نع مهجرخأو مهلاح دسفأ يذلا مهفرعو ,فلهأ دنع مهنم لك نوكيو

 هيلإ عجري نمتو هبراقأ نم هنأو ؛ةبترو ريبك لحم ديعس وبأ دنع هل نأ قيرطلا
 ىلإ لوقلاب مهانغأو مهدعسأو «هريكيو هرمأ مهتم لكل ذخأي هنأو «لوقلا ف

 هوطعأو صيلخخ نم برعلا ضعب اوبلطو هوفاوو رفن نيثالث وحن تعمتجا نأ

 ىلإ مهلصويو قيرطلا ىلع مهدي هنأو «ةريثك ديعاوم ًاضيأ هدعوأو «بهذ
 مهاردلا نم مهعم ناك ام رياس اوذخأ نأ ىلإ مهرمأ اوعمجأو .قارعلا

 . مهتقفرو ”مهتيشادشخ لام نم هيلع ردق نمل ًاضيأ ذحتأو بهذلاو

 ليلدلا رفاسو اودتعا دقو ءاوبكر ناطلسلا بوكرل تاسوكلا تقد الو

 امك ءروكذملا زاج نأ ىلاعت هللا ةدارا عم .قفتاو «سماخلاو مايأ عبرأ مه

 يف مهريغو همامعأ عم هل قفتا امب ناطلسلا نم براه ناك هنأ ,هركذ انمدق

 يف يقبو .هسفن ىلع يشخو «ثيبخ بلط هبلط ناطلسلا نأو .// ةئيدملا
 ىفخأو .ربلا ىلإ لخخدو ءزاجحلا هرفسو ناطلسلا ربخب ملع نأ ىلإ ربل

 ةيؤرب هوربخأ دقو الإ رعشي ملو ءاهب ماقأو ءهايلا ضعب ىلع لزنو ءهسفن

 نم هسفن ىلع ةيشخ هتقو نم بكرف ءهيلإ نيدصاق مهنأو ءديعب نم موقل
 وه بكرف .هيلع ضبقي نم هيلإ ريس ناطلسلا نأ هسفن يف سجوؤ .بلطلا

 دق اوناكو «كيلامملا اولصو ليلق دعبو .حزتناو هتويب الو .هلهأ نم ةعامجو

 نيب ءاملا نأ مهفرعي ليلدلاو ءريثك شطع اوشطعو ءاملا ةلق مهقيرط يف اودجو

 مهاقلتو .ةبورضم زامج تويبو ريثكلا ءاملا اودجوف اولصو نأ ىلإ مهيديا

 مهوفرع ,4؟تويبلا اذه نل» :هولأسو «مهب برو نيميقملا برعلا ضعب

 .ديعس يبأ ةكلمم ثيح قارعلا دالب دوصقملا )١(

 ةفضل تايفو يف خرؤملا هركذيس (؟١)

 ؛ةمدخلا يف ليمزلا يأ «شاتاجاوخ يسرافلا ظفللا برعم وهو ءشادشخ هدرفم ()

 دنع كيلامم اوأشت نيذلا ءارمألا مه .يكولمملا رصعلا يف لمعتسا حلطصمك .ةيشادشخلاو

  ةميدقلا ةلامزلا ةطبار مهنيب تماقف دحاو ديس

 0انمت هلله قطا مأمعر لك ل, 2, ةقرص 61+
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 ملو اولزنف ءرقتسم هل اوملعي ملو ءضرألا هذه يف مهكرت هنأو زاج لهأ مهعأ

 مهفرع ليلدلاب اواي فوركنأف ءمهلاح برعلا اوأرو ءيش نع اولأسي

 عجار هنأو ءزامج ىلإ مهلصوأو ؛مهيلع لمع هنأو ؛نيبراه مهأو ءمهاح

 // نوكي ءالؤيب» :هباحصأل لاقو حرفف ءهوربخأو زامج ىلإ اوبكرف « مهتع

 مّلسو لججرتو ع مهيلإ لصو نأ ىلإ هتقو نم بكرو .«ناطلسلا ىلإ يلّصوت ظ ١8

 :مهسوفن يف اولاقو ءاوبهأتو هبرحل اودتعا دقو اومّلسو هيلع اولبقأف « « مهيلع

 ءيش مهل لمعو حبذو «مانغألا بلط ريسو .«ءوس هتهج نم انيلإ لصي امير»
 لخدي دصقي هنأو ءناطلسلا ىلع يصاع هنأ مهفرعو مهعم ثدحتو ءريثك

 نأ ىلإ مهسوفن يف امب مهثّدحي ذخأو ءديعس وبأ دنع نوكيل قارعلا مهعم

 هموق عم يأر برضو .كلذ ىلع مهقرافو ءريخ لك هل اونمضو هب اوقثو

 مهسفنأ ىلع نيظقيتسم مهوأر مهنإف ,ةليحلاب الإ مهيلع ردقي الءالؤه نأ اوملعو

 ءمهرمأ زيهجت يف اوعرشو ءاهلباقي نأ برعلا نم دحأ نكمي ام سوق نيثالثو

 مهيلع اوعمتجا ليللا يفو .رابغلا ركاب مهتبحص نيلحار مهنأ مهامج مضو

 مه يذلا ينقلا بخ لخش مهل نكي لو ءمهضعب ب مان دقو ءمهلوح اورادو

 حبصأ امو ءاهيلإ لصي نأ مهنم دحأ قل امو ءاهرمأ اوفتكاو ءاهوذخأ

 ثيح زامج بكرو .مهوديقو ديلاب ,ضبق عيمجلا ىلع اوضبق دقو الإ حبصلا

 هيلإ رضحي رسج ام هنأ هفرعو هيلع لخدو // ةنيدملا ناطلسلا لوصوب ملع و6

 هيلع لبقأف ءهنم ناطلسلا سفن يف ام لاوز اذهم دارأو «كيلامملا لصح ىتح

 عمسي ملو ءرذع مهنم دحأل لبقي ملف ءهيلإ مهرضحأ ريسو هيلع ناطلسلا

 كلذو مهفالتاب بتكو ,كركلا ىلإ مهنم ةعامج ريفستب مسر هنأ الإ رمأ مهل

 رمتكبو <')يلع ريب ىلإ لصو نأ ىلإ ةئيدملا نم بكرو ,20نيقرفم ةيقبلاب لعف

 تشطع «ريمأ اي» :رمتكبل لاق هنأ لقانلا يربخأف ءبكار هبناج ىلإ يقاسلا

 .«مهب دهعلا رخأ ناكو كلركلا ىلإ كيلاملاب ن داطلسلا ثعبو» :(83:7/1#) يزيرقملا يف (1)

 ركأملا ةكم نم موي ةفاسم ىلع بلاط يبأ نب يلع مامالا ركب وهو (1)

 ءالاد :7 ةيؤلؤللا دوقعلا .يجرزخلا



 ظاق

 هل يذلا سلجم ريمأ يقاسلا ىلإ راشأو .«معتو :هل لاق ىىدراب ام كعم

 هديب رضحأ هنأو ودراب ءام ناطلسلل تاهو :لاقف ,2"2دمحأب فرعي ناك

 ناطلسلا نأو ءبرشي ال نأ همهفي زمغلاب هل راشأ ناطلسلا هلوان امو ءزوك

 حلصي اذهو «ينرضي درابلا انأ نيمأاي» :رمتكبل'لاقو زوكلا ذخأو : مهف

 هذخأف ءرمتكب دلول هدي نم زوكلا هلوانو هدلول راشأو ««دراب ءام هنوك دمحأل

 ريغ ةعامج تلقنو .ملألا هسفن يف دجوف ءليللا ىلإ يقبو..هنم برشو

 ىلإ هلوصو لبق «؟)ارفصلا يداو يف ءيش هاقسأو هيلع ليحت // هنأو اذه

 كيلامملا موجهو ءعقو ام حيرلا رمأ نم ةئيدملا يف يبصلل عقوو « «ةئيدملا

 شوشت الو «كلذ رثأو .هيف ناك ام عم ءهدسج يف ةميظع ةفجر دجوف هيلع
 ميكحلا ىصوأو ,نيتعفد هاري موي لك ناطلسلا يقبو .هتدلاو شوشت

 نأ ىلإ اهيوكر نكمي ال ًاضيأ هتدلاوو ءهتمدخ يف نوكي نأ ©نيدلا حالص

 يداو سأر اولصو نأ ىلإ كلذ يقبو .اهيف بكار وهو هل يذلا ةبرعلا ىرت

 ال امبرو « داسفلا ىلإ لآ لاح هلاج نأ هربخأو ميكحلا هيلإ رضح :«"لرتنع

 )١( .هشرفو (ىبمألا وأ) ناطلسلا دوعق سلجم ةسارح نع لوؤسملاو تافيرشتلا ناويد سيئر وه . .

 .نيحارجلاو ءابطألا ىلع ثدحتلا رمأ ًاضيأ هيلإ دنسأ مث
  7. 4576-48مكن ما 01 هكا خنناا نينا ملثم

 )١( 4:5/؟ يزيرقملا .1*ه# طابش 5/984 ةنس مرحملا لوأ يف يفوت 308-49

 ) )3؟/5 هسفن ردصملاب نراق :758

 ) )4رساجلا .ةنيدملا ةقطتمب ةهملا كلت ةرامإ رقم رْذُب اهنه ؛ةريثك ىرق وذ داو 594:1١.

 )( يف ينوت .ءابطألا سيئر ءيبرغملا نيدلا حالص بيبطلا ,(دمحم نبا ليقو) هللا دبع نب فسوي
  8ناكو ءرمعلا نم نيعستلا زواج نأ دعب ١١ا/4 يناثلا نيرشت ؟4/الا/* ةرخآلا ىدامج

 دحأ هاجه دقو .طومرق ةكرب نم برقلاب يبرغملا نبا عماج بسني هيلإو .يبرغملا نبأب فرعي
 :نيتيبلا نيذهب ءارعشلا

 ءارصيلاو ءايحألا هلصكيو هّبطب بيبطلا اذ ىمعأو ىنفأ

 ءاّرَق  هتاومأ ىلع أمك  هتايمع نم تيأر ترظن اذإف

 ساسيأ نبا ؛454:4 رسجح نبا ؛9؟98:5 ططفخلاو 9»/514:1 كولسلا .يزيرقملا

 ل ا

 ) )1حيرخألا رجيلا لحاس قيرطب نيمداقلا جاجحلا لزانم دحأ وهو ءرتنع لبطصا :ًاضيأ لاقيو
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 اولحري نأ ءاللدلا ىصوأو «ليللا يف هرمأ ناطلسلا زهجف .ةايحلا يف حبصي

 رمتكبو ءارمألاو ناطلسلا لحرو ءاهيف يفوت يذلا 0"2ةليللا يهو «ليللا لوأ

 هجو ناك املو ءرضاح وهو تومي نأ هوبأ رطاخ ىلع يشخ هنإف «هتبحص

 ريمألا دلو نأ بكار هبناج ىلإ رمتكيو ناطلسلاب قحتلا نم رضح حبصلا

 هيوكرم نم هسفن ىمرأ هدلو توم عمس نأ الإ وه اف «ناطلسلا هيف شيعي

 ءارمألل توصلا عسقوو هتحت هلجر توطناو هيلع 'ايشغم ضرألا ىلإ

 يقبو ءاهيف هوبكرأ ةفحم هل رضحأو «يشغم // وهو هيلإ اولزنو ءورضحف و7

 رثأ هيلع تأتي مل حرشنم ناطلسلا اوأرو .هباصم دحأ لك ملع دقو ةلرنملا ىلا

 قبس دق ميرحلا ناكو .نونظلا هيف اوقذصو .هلاح سانلا نم لك مهفف ,نزح

 ديري بكرلا حبص و .رضحت ملف اهدلو روضح رظتنت هتدلاو تيقبو لزنو

 اوفّرعف ههرصبأو يدلو رضحي ىتح الإ لحرأ امد :تلاقو تبأف ليحرلا

 نأ رمتكب ةجوزل لوقي نأ هفّرعو '”يدنهلا روفاك بلطف .كلذ ناطلسلا

 ناطلسلا هلاق ام اهفرع لخدو اهيلإ بكرف .ىلاعت هللا ةمحر ىلإ يفوت اهدلو

 بلقنا نأ ىلإ ةدحاو ة ةخرص اهعم نمو يه تخرصو ءاهرمأ كلامتت ملف

 ,و ,ةفلتخم تاوصأ مهقاطو يف تعق تعقوو اهحايص ىلع سانلا تعرهو «ربلا

 7 فطالو رضحف ءمهلخري نأ هفّرعو .20يرمعلا رمتيغط مهيلإ ناطلسلا

 ريمألا متو ءهوربصي نأ دعب توبات يف هولمحي نأ مهفرع ريسو ءاوبكر نأ ىلإ

 .اضيأ (؟!هتافو تناك هدلو يفوت نم موي ثلاثو .هضرمب رمتكب نيدلا فيس

 ريخألا اذه دالبف .يسبعلا ةرتنع ىلإ بتي الوهو .ًاقورحم لازي الو .هجولا لبقو ملزألا دعب 5

 .44- 959 :1/7 رساج . عضوملا اذه نع ةديعب دجن يف

 3787 لوليأ ؟8/9/# مرحملا عباس ءاثالثلا ةليل يأ )١(

 354 :7/15 يزيرقملا ؛".8 : يرزجلا

 4 يف يتوت ؛ةقارقلاب ةبرتلا بحاص ,ةلودلا لبش يشاوطلا «يرصانلا يدرمزلا يدنملا روفاك (7)

 .رمعلا نم ةئاملا براق دقو ءالاال ةنس ليقو 1784 راذآ 0/9783 ةنس لوألا عيبر

 .730117/1 سأيا نبا ؛ 583:7 رجح نبأ ؛ 818:17/7 يزيرقملا

 97 4 تايفو يف هتمجرت درتس (*)
 .انيديأ تحت يتلا رداصملا عيمج كلذ دكؤتو .مرحملا رشاع ةعمجلا موي يأ (؟)
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 هيتأي ناك هنأ هضرمل بظاوم وه يذلا ميكحلا نيدلا حالص ؟'”ينربخأو

 لوقت شيإ» :ارس يل لوقيو .هدقفتيو هسأر دنع سلجبيو // ناطلسلا ظ15

 لاح هلاح ءدنوخ اي» :هل لوقأ .«؟ابنم موقي ىقب فسوي اي وأ حالصاي

 ««بيط شيش برشت ءريمأ اي» :هل لاقو هروضحلا هيلإ موي لخد هنأو ءعدساف

 . يفوت موي يناثو ليلق هيف هاقسف ريغص مشي قرقس «":هتصايح نم جرخأو
 نأ «يلكنج نيدلا ردب ريمألا هلقن قفاوو ءرباكألا ءارمألا ضعب ©") ينربخأو

 رمتكب برش ام رخآ ناك .ءارمأ ايد :مهعم بكار وهو ءارمألل لاق ناطلسلا
 ناطلسلا نأ ًاضيأ ينوربخأو هيل يذلا قرقسلا اذه يف هتيقسأ شيش ليلق

 الا هيلع مانو شرف هل طسب الو :ءينه مون ميان هوأر ام ةكم نم جرخ ام ةدم

 نأ روتسد .ءارمألا ىطعأو مانو مونلا ةميخ لخد هنإف «؛ارمتكب يفوت ةليل

 نأ ءهركذ مدقت اك ؛ناطلسلا عم اورّرق دق اوناكو هميم يف دحأ لك ماني

 ماني مهنم لك عيمجلا اوناكف ,كولمم نيثالشب زيلهدلا باب ىلإ رضحي ريمأ لك
 هيلع رمتسم (20[يدمحألا سربيب نيدلا نكر ريمألا] و .هسأر تحت هتدعو

 ناكو . ليلة الإ ليللا // نم ماني امو ءهفتك ىلع هسرتو هب دلقم هفيسو ةيدرز و /١1

 .هدلولو هل نيتوبات مهل عنصو .7©2بصقلا نويع ىلا لوصولا لبق رمتكب يفوت

 ناك هنأ ميمحلا نيدلا حالص ينربخأو: يوا لا لاق»: يفسويلا نع هذخأ ىلإ ينيعلا نم ةراشإ )١(

 .و88 119/591١ ينيعلا .«. .. :ارس يل لوقيو ءهسأر دنع سلجيو هيتأي ناطلسلا

 .ةضفلا نم وأ بهذلا نم ةعونصم يهو .ةقطنملا وأ مازحلا يهو «صئاوح اهعمجو ةصايحلا (1)

 , 44 - 237: ةيكولمملا سسبالملا ريام

 نقره اك 147 نان تطال عياتتداملط عمل ! 3

 رباكألا ءارمألا ضعب ينربخأو :يوارلا لاق» : يفسويلا نع هذخأ ىلإ ينيعلا نم ىرخأ ةراشإ (#)

 6... .رمتكي برش ام رخآ ناك «ىارمأ اي : مهعم بكار وهو .ءارمألل لاق ناطلسلا نأ
 وثكخ خ1 ا/اولا ينيعلا

 ةرفسلا كلت ناك ناطلسلا نأ ىلإ (4407:1) رجح نباو 0 يفاولا) يدفصلا ريشي (4)

 . جربلا يف تيبملا كرت رمتكب تام اأو .بشخ جرب يف آلإ تيبي ال اهلك

 .* مقر ةيشاح 2178 ةحفصلا عجار ءهتمجرت تقبس (8)

 ددءانيم لامش ءرمألا رحببلا ءىطاش نم ةبرقم ىلع ةعقاو ةيرق يهو :انوليعو ةنونيع اهل لاقيو (5)
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 مدقتيو مهذخأي نأ هل مسرو .27يزعملا ردابب نيدلا فيس ريمألا بلطو

 نأ ىلإ هتيحص مهو بكرو :5بصقلا نويع ىلعأب موكلا ىلع مهنقديو ءمهب

 مهدنع ميقي نيكولممب مسرو ءرضح نم عم مهيلع لصو مهلسغ دعب مهتفك

 يف هرضح نم ضعب تلأسو .رصم ىلإ مهلقني نم ناطلسلا رّبسي ثيح ىلإ

 فكيلاممو يرامق هوخأ هدنعو ناطلسلا هيلإ لخد دقو ءهيف يفوت يذلا مويلا

 يرامق هوحخأ نأو ء.هسأر دنع ناطل لا سلجو هلاح رّيغت دقو

 تفتلا هعمس املف . «كرطاخ يفام ىلع هيصوأو :كذاتسأل علطا , يخأ ايو : هل لاق

 كدنع يل امو ىلاعت هللا هاضق يذلا لصح دق .دنوخ اي» :هل لاقو ؛ناطلسلل

 يقوخأ ترضحأ ترّيس تنأو «ككولمم انأو كتيراج يه يتجوز الإ ةّيصو

 مهجوحت الو مهب عل عطقت ال نأ يهتشأو «كتمعن يف انيئر انلكو ءدالبلا نم

 ىلعاوفقي مهيّلخت ال يكيلاممو ءءابرغ سا : مهنإف بدحأل

 ام مهيف لعفا «كتلئاعو كيراوج مهف يتانبو يتجوزو // ءءارمألا باوبأ ظاب

 لصتاو هربخ عيشأ املف .يفوت نأ ىلإ ءيشب اهدعب بيجي مل مث .9«رامخت

 , يه ةبيسم تجرح «هتجوزب تعجفأ نأ ىلا اهمدخن نم اهعم ناك نم ري

 مويلا يهو .ليخن اهيفو ةنونيع يداو ىعدي داو لفسأ يف 3 ةيقعلا جيلخ لخادم سرق «جليوللا م

 52525700 #/# رساج  .ابظ ةرامال ةعبات

 ليقو 3974/90/84 ةنس رخخاوأ رصمب يفوت .فولألا ءارمأ دحأ ناك ءفيرغملاب :لصألا (0)

 ال١4 لئاوأ

 نبأ ؛١/49 :5/؟ يريرقملا ؛599 ه4 يناولا .يدفصلا ؛هم هع: يعاجشلا

 2م مول 1اعشربع, ” 201415511 رسح

 نباو 481:1 رجح نبا ؛54:7/7 يزيرقملا 6٠ يدفصلاب +8 :يررحلاب نراق (5)

 454:31/1-6 سايا

 ةيارداتسالا يلو .رمتكي توم دعب رصانلا هرمأ « يقاسلا رمتكب وعخأ 0 ىرامق ريمألا (مر

 تام .سلبارطل ًابئان لمع مث ؛نووالق نب دمحم نب ليعامسإ حلاصلا كلملا ناطلسلا مايا

 115417 1745/1/41 ةنس ةيردنكسالا نجس يف الوتقم

 703115 رجح نبأ ؛!98:5/1 يزيرقملا

 مدقم ةيصو) 94-44 :فيرعتلا هللا للضف نبا ةعجارم لاجملا اذه يف ديفملا نع (4)

 . (كيلامملا
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 ءارمألاو وه ناطلسلا لصو تقولا كلذ يفو .بكرلا رياس تجعزأو ىلاعلا

 لوقت تراصو .هتدصقف .ناطلسلا رمتكب ةجوز ترصبأو ءتوصلا عمسو

 ؟ىلاعت هللا نم حورت نيأ ءملاظ ايد :اهنم بيرق ناك دحأ لك هعمسي توصب

 كلوا! ؟هنيبو كنيب ناك شيإ يدلو «ككولمم ناك يجوز .!؟يجوزو يدلو

 ملاعلا تكبو ءاهتعجفل ءارمألا تعمسأ نأ ىلإ مالكلا اذه رركت تراصو

 ةعامجو [يرمعلا] رمتيغطو يدنهلا روفاك ناطلسلا لسرأو احل ًاعجوت

 نم عجفأ سانلا يف دحأ ىأر امو مهلاقثأ اوامح نأ ىلإ اوفقوو ءمهوعّجَر

 يهو مهلماحم ىلع ىملاعلا تعمتجاو .موقلا كلذ نم عجوأ الو مويلا كلذ

 روتسلا نكته دقو «نانبلاو فكألاب دودخلا ٌرح مطلتو نازحألاب فزت ةرياس

 « تالغبلا روهظ ىلع ليولاب نحصو « تالكتملا حون نحنو // روعشلا نرشنو و14

 :9تايبأ نم كلذ بساني امو

 يداحلا اهب ودحي لبإ امنأ اهعبتي حب ءلاو مهتيافَس تراس

 دابكأ تاعطق نم عياطقلا كلت تلمح ب عمد نم نم ءاملا يف لاس مى

 دا بأ قيزمت ٌه وأ تقّرُمَو رد 34 ررْسُن ملف 3 ةقلا طخ

 2؟”سرييب نيدلا نكر رفظملا كلملا ناطلسلا كيلامم نمدلصأ لحرلا اذه تاكو

 ناطلسلل رمتكب ةجوز مالك (ظم١ :117/89411) ىنيعلاو م: 7/75 يزيرقملا تبئأ دقو (1)

 ١ . طوطخملا يف درو امك ًاصن

 بحاص داع نبا دمتعملا رسأ امدنع يسلدنالا ةنابللا نبا ركب يبأل ةديصق نم تايبآلا هذه (؟)

 . هتانبو هدالوأل مايألا تركنتو .ةيليبشا

 دئالق :ناقاخ نبا ؛١4 8١- :5ق «ةريزجلا لهأ نساحم يف ةريخذلا .ماسب نبا :رظننا

 . (ىرخأ تاجيرخت ةري ةيشاح يفو) 56 :نايقعلا

 يلو .نووالق نب دمحم صانلا راداتسأ ناك .رفظملا كلملا .ريكتشاحلا ينامثعلا يجربلا سرب (5)

 برهو هسفن علخو ًارهش رشع دحأ اهب ماقأو 0181١ ناسيئ ه/704 لاوش 7 يف ةنطلسلا

 ةدعقلا يذ ١6 ةعمجلا موي لبحلا ةعلق يف هتجس يف لتقو هياع ضبق مث ,ديعصلا ىلإ

 1١231. ناسين ال

 نبا ؟55 - ه0. 86 84:4 رصتخملا ءادفلا وبأ ءاهدعب امو ظا05؟ :يروصتملا سرسيب

 يزيرقملا ؛80# يناولا .يدفصلا ؛!6١ 9ال64 يراداودلا

 هال ه١ 5:١ رجح نبازولا م١ 61
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 ط4

 كولممب فرعي ناكو . زييغص وهو هاير يروصنملا 2')ريكتشاجلا

 ناك اذإ تناك لياوألا ءارمألا نإ .كلذب هتفرعم هيلع قلطأو .؛*0نامرق

 بدألا هملعيو هيبري هيلإ هملس ريغص كولممت اورتشاو .ريبك كولمت مهدنع

 (؟اهركذ مدقت ةئس هنيعب ريمألا اذه ؟7تيأر دقلو .ةيسورفلا رمأو ةمدخلاو

 نجهلا فلخ يشام ريغص باش وهو سربيب نيدلا نكر ريمألا ةجح يف

 ةحارلا ليبس ىل امنإوءزجع نع هيشم نكي ملو «نيبكار هتيشادشخو نامرقو

 «يقاس مث رادمج هلعجو هذخأ سربيب ةنطلس قفتا املو .ةيبوبشلا ةوقو

 رصانلا كلملا نع هجورخ نم قفتا ام هل قفتا نأ ىلإ هذاتسأ دنع // ربكو

 صانلا كلملا هيلإ ريسو ,هيلع ءارمألا فالتخاو ديعصلا ىلإ هرفسو

 .بلمسإو دعي دحاو مهنم برهي اوراصو هكيلامم هيلع تفلتخاو 2( 9ناميالاب

 :هعم ىقب نمل لاقف .بهذ لصاح هعم ناكو «كولمم مهتلمج نم برهو

 كلذب قحتلاو مهنود نم رمتكب جرخف ءهعبتي [نأ] دحأ رسجي ملق .«ء!اذهو

 دحاولا ىمرأف ءرمتكب ىلع اوبصتعاو .هعم كولمملا شادشخ فقوو ءكولمملا

 نم هعم ناك ام اوذخأو ,«سربيبل هرضحأ ثيح ىلإ رخآلا كسمو ءهسرف نع

 سربيب كيلامت ةلمج نم 2”*هورضحأ سربيب ىلع اوضبق املو .هقلطأو بهذلا

 لبق بورشملاو لوكأملا ناقوذل ىدصتي يذلا وهد ريكتشاحلا ع٠ :8) ىشعألا حبص يف لاق (1)

 :نييسراف نيظفل نم بكرم وهو ءهوحنو مس هيف هيلع سدي نأ نم ًافوخ ريمآلا وأ ناطلسلا

 .«قوذي يذلا : ىنعملا نوكيو .كلذل يطاعتملا ىنعمب ريكو ,قوذلا هانعمو انشاج

 ريمألا بقلب يقاسلا رمتكبو نامرق ىلع معنأ دق ناك سربيب رفظملا نأ ىلإ يزيرقملا ريشيو )7١(

 .3811 طابش ١/0١8 ناضمر لهتسم يف كلذو

 .3591:1/7 يزيرقملا

 يشمي ريغص باش وهو اذه رمتكب تيأرو «يوارلا لاق» : يفسويلا نع هذخأ ىلإ ينيعلا ريشي (*)

 2. . نجلا فلخ

 . اهدعب امو ظالال 7881١//19: يتيعلا

 .1141:5 يراداودلا نبا عجار 1 رالع ع ةنس يأ (4)

 .7/811/5 يزيرقملا :رظنا. يدمحملا شمتيأ وه سربيب رفظملا ىلإ دمحم رصانلا لوسر ناكو (0)

 .رمتكبل دئاع ريمضلا (5)
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 ناطلسلا قرفو «(0ةريبك ةعاج هتيشادشخ نم هعم ناك نمو وه ناطلسلل

 رمتكب مهتلمج نم ةعامج هسفنل صتخاو «ءارمألا ىلع .هركذ مدقت [ى .مهنم

 عيمجلاو :«7ةريثك ةعامجو «©رمئابقو ؟9يقاسلا ناغوطو ”يقاسلا كّلُبو
 رمتكب فغشلاو ىوهلاو ةبحملا يف مهّلِجأ ناكو .ةيرصانلا ةلودلا يف اورمأت

 (0ةيغط ىلع ضيقلا هلنع هتزعم ركذ // نم مدقت دقو ,يقاس هلعجو 6

 دنع اهدعب يظحو ءرمتكب ةزعم اهتكرح بابسأ عم رصم نم هجورخو
 .هدعب الو هلبق نم دحأ هتلزنم لان الو «هريغ اهب ظحي مل يتلا ةوظحلا ناطلسلا

 اف ؛هلان ام هنم لان ىتح ناطلسلا قالخأ بردو ةديمحلا لاصخلا عومجم ناكو

 «هيلإ ناطلسلا عجريو ,نسحأ يه يتلاب الإ رومألا نم ءيش يف هضراعي ناك

 قلعتلا ناطلسلل لصح الو .اهيلإ لمي ةهج ىلإ لام ناطلسلا ىأر اذإو

 ءهسفنل مهّصختساو مهدجتسا يذلا نم ةعامجو 22»كتشبو ””نوصوقب

 رياسو ناطلسلا كلمو .مهيلع ماعنالا رثكأو مهابرم نسحأو مهرمأ فطال

 نم ةيرصانلا ةلودلا يف ءارمألا نم دحأل لصحي ملو .مهيلإ ناسحالاب هتيشاح

 .كولمت ٠١" مهتدع تناكو )١(

 431 13/17 يزيرقملا

 . 5765 يناثلا نوناك /!/45 لاوش رهش يف يفوت (؟)

 . 446:1 رجح نبأ ؛ال377 :/37 يزيرفملا ؛!"١٠848:1 يناولا ,يدفصلا

 .ا/؟ ةنس ناطلسلا عم اوجح نيذلا ءارمألا ةلمج نم كلبو وه نأكو (*)

 .*017:95/1؟ يزيرقملا

 يذ يف كلذو زكنت ىلع ضبقلل ءارمألا نم ةلمج يف هزهجو «رادمج ةبتر ىلإ دمحم رصانلا هاقر (4)
 494481: 15/1؟ هسفن ردصملا . 184١ ناريزح /ا/٠4 ةنس ةجحلا

 رمتكب مهنم صتخاو .ءارمألا ىلع كيلامملا (ناطلسلا) قرفو» :(85 )48١- هسفن ردصملا يف (©)

 .«نيرخأ يف كلبو رمتابقو يقاسلا ناهتوط ًاضيأ صتخاو .هيلإ راص امو هركذ يتآلا يقاسلا
 .ديعصلا نابرع دي ىلع 148/748 ةنس رخآوأ لتق (5)

 ,الالا 1/19 هفت ردصملا

 3 مقر ةيشاحلا ١١ ةحفصلا يف هتحرت رظنا'(97)

 .© مقر ةيشاحلا ١1١ ةحفصلا يف هتمحرت رظنا (8)
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 هلهأ رياسو هتدلاوو هتوخأ عيمج ريس ناطلسلا نإف ؛(30هل لصح ام ةداعسلا

 نم صخأب هجوزأو «مهيلع ماعنالا رثكأو مهرّبكو مهرمأو «قرشلا دالب نم

 رصتخاو «هركذن امم رثكأ وه ام ىلع لدي ام ةداعس ضعب نم ركذيو .2">هدنع

 ىلع هقرفي بهذ ىلإ ناطلسلا جاتحا // ةرفسلا هذه يف هنأ وهو ؛هرثك ركذ ظ 4

 قفني ام ديريو غورف ىلع ةنازخلا يف يذلا بهذلا نأ رمتكبل فّرعف ءارمأل

 هيلإ اهلمحو ءراثيد فلأ نيعيرأ لصاح هدنع نأ ناطلسلا فرعف «ءارمألا يف

 ثالث هعم اهانركذ يذلا ة ةرفسلا هذه يف ناطلسلا ناكو . ضرقلا ليبس ىلع

 ناكف .هتيشاحلو هل ةقيلع فالآ ثالث رمتكي عم ناكو «ةقيلع ةيامو فالآ

 ريمأ ينربخأ «لامجلاو ليخلا امأو ,.22ناطلسلا فورصم نم بيرق

 رمتسم ةقيلع ناكو «لطس ةياب سياس ةيامب ةلاوط ةيام هل ناك هنأ ,«42هروخأ

 بلط رصم ىلإ لخد الو .راصتخالا ليبس ىلع اذهو :«*2ةقيلع ةيامو فل

 نم ءيش هيفخي ال هنأ هددهو هيدي نيب هرضحأو .هبتاك 29يبذهملا ناطلسل

 ل ءايشأ ىلع لمتشت قاروأ هل بتكو ءوشنلا نيدلا فرش عم قفتاو ,هلام

 رهوجلا نم هل رهظأ ام ريغ 2" 'بدرا فلأ نيثالثو ةتس لالغلا نم اهتلمج رضحت

 ,انيديأ تحت يتلا رداصملا عيمج كلذ دكؤتو 1١

 .لامجلا نم رقاو طسق ىلع تناكو دمحأ هدلو رمتكبل تبجنأ يتلا هتيراج دصقيو (1)

 ا رجح نبأ ؛و؟ : طوطخملا

 يأ) هلاحو هلقث ناكفي :عا9ه ٠ يئاولا) ,يدفصلا يلو ؛؟م34 :7/؟ يزيرقملا يف اذك (*)

 رجح نبا قفاوو .«بهذلا تالآو شكارزلاب كلذ ىلع ديزي نكلو «ناطلسلل ام ريظن (رمتكب

 . يدفصلا يف ءاج ام

 مكح يف لخاد وه امن اهريغو لبإلاو ليخلا نم هيف ام رمأ يلوتو لبطصالا ىلع فارشالا هتفيظو (4)

 . تاليطصالا

 مكخل 0 جلا همتا ةكلاتم» لن. ةككط ءلج 18:14 يدنشقلقلا

 .«موي لك ةقيلع ةئامو أفلا ًايئاد هليخ قيلع ناكو» : يزيرقملا ةرابع (ه)

 1م ارو ةنس نابعش يف قوت 3

 595 88480:5 يراداودلا نبا

 لايكم وهو «نامورلا دنع دادمأ 4 ذخأي لايكم عاصلاو .أعاص 74 مضي رصمي مخض لايكع (ال)

 -- . دماوجلاو لئاوسلل
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 ام رخآو .('”رائيد فلأ ةياملا نع فيني ام هريغو حالسلا نم لصاوحلاو نّمثملا

 نم ناك // هل يذلا 2”يفريصلا ىسوم نأ راصتخالا ليبس ىلع هل هركذن و١٠

 نيثدحتملاو نيواودلا ىوس ©”رانيد فلأ نيرشعو ةسمخ هدرفمب هّصخ ام ةلمج

 نوكسلاو لقعلاو ةسايرلاو ةمشحلا نم لجرلا اذه يف ناكو .هرمأ ملعي نمو

 دقوشنلا ىأر امل هنأ هبتاك بذهملا يل يكحو .هنارقأ نم دحأ يف وه الام

 دصقو هعم لام دق ناطلسلا ىأرو ءهتيالو لوأ يف سانلا ملظ يف عرش

 عم ثدحتو .هلعف ىلع هقفاومو وشنلا قيفر بذهملا مدختسي نأ ناطلسلا

 هذعقم ىلع دعاق هدلو ناك هيلع لمتد امل هنأو .هيلإ هبلط ءهرمأ يف رمتكب

 ديرأ انأ ءبذهم اي» :لاقو هيدي نيب بذهملا سلجأو «موقي نأ هيلع راشأف

 :هل تلق .لاق .«كسفن حصناو اهيف يقدصاو «,ةيضق كيلع ضرعأ نأ

 ثدحتمو هبتاك نوكت نأ دصقي ناطلسلا» :لاق . «ةعاطلاو عمسلا «دنوخ ايو

 ركذ ا|لف» :يىل لاق ىدملظ هرك ناطلسلا نإف ءوشنلا نع ضوع نوكتو هل

 ءيءاقترالا ىلإ يسفن تماشو .لاق امك نوكأ نأ تهرك ام لوقلا كلذ يف

 لجر // تنك انأ ,دنوخ ايو :هل لاقف ىينأت نسحب لصنتا ينعد» :تلقف ظ

 نم ريخلا كيدي ىلع تيأرو تدعس دقو «ينارصن ناطلسلا رظانل بتاك

 ناك نإف .؛ناميالا نم حصنلا مالسالا نيد يفو «كتمدخب يبرقو (99يمالسا

 ريغ ناك نإو .كموسرم تحت انأف «ريخ هيف يل دصقيو اذه يل ىري ريمآلا

 ء«كحصنأ نالا» :لاقف .«هلعفي هب مسري امك الإ كولمملا نكمي مف كلذ

 ؛404 848 :ةيمالسإلا نازوألاو لبياكملا ءستنه ؛4١1 7٠ 23١5 :دوقنلا «يزيرقملا

 انو ىكلل 1[: , اعو ممعاعد لام ©وازأععسم ط١ 1725. 4

 . 441 : ١ رجح نياب نراقإ(١)

 :ةهزشلا بحاص لاق» :هلوقب يفسويلا نع هذحخأ ىلإ (ظالال :11/1911) ينيعلل ةراشإ انه (؟)

 .1.. .يفريصلا ىسوم نأ راصتخالا ليبس ىلع هل هركذن ام رخآو

 ةسجخل هورشابم هقرس امم هّصخ هنأ يف يقريصلا ىسوم ميتاو» :(989:5/17) يزيرقملا يف (7

 .«رائيد فلأ نورشعو

 ةنس ةجحلا يذ ١6 نينثالا موي ناك بذهملا مالسإ نأ ىلإ "8 4:5/5) هسفن ردصملا ريشيو (4)

 . ١889 لوليأ ةرالالإ

16١ 



 ام هللاوف «ينترشتسا اذإ» :لاقف ««لضفلاو رجألا زوجت ءدنوخ اي» :تلق

 نإو لعفاف ءايربكلا ديرت تنك نإف ؟ملظلا نم ملسو همدخي نم ناطلسلا دنع
 «بذهم اي يدنع تنك اذإ ,هتمدخ ىلع ناطلسلا كهركن ايف انب تعنق

 ذخأ يف بغر دقو «ريخ دحأل يوان وه الو سانلا هدهعت امك وه ام ناطلسلا

 ادنعو .2')«ريخ ىلإ هعم انتبقاع لعجي ىلاعت هللاف .فسعلاو ملظلاو لاومألا

 رانيد ةيامثلث اهيف ةرص هلوانو هدعقم فرط لاش همادق نم مايقلا دصق

 . «هزاجحلا ىلا اذهم رَهُجُتَم :[هل] لاق [1]

 ناكملا اذه يف اهركذ نيعتي تقفتا ةبيرغ تكن ركذ

 ىلع مهتلد رومأ رمتكب نيدلا فيس ريمألا نع تركذ ةريثك ةعامج نإف

 هغورفو هللم نم ملعي ناك امل ,// ناطلسلا نم هسفن ىلع ىشخي ناك هنأ

 ءرابدا هل دحأ بسحي نأ نكمي ال لابقا هيلع لبقي هنإف «برأ هيف هل نمع

 نم حولت هنأو ,":راثآ الو ركذ ضرألا يف هل عدي ال نم رايدا هنع ربديو

 ءهسدح نونظ قّدصو ءهرطاخ اهب سجوو .هسفن يف اهركنأ رومأ ناطلسلا
 ©"0هتنبا زهجي نأ ناطلسلا بيان زكنت نيدلا فيس ريمألا فّرع امل هنأ اهنمو

 ترضحو «هركذ مدقت اك ءاهزهجف رمتكب نبا ىلع اهوحندل رصم ىلإ اهرّيسيو

 ناكف .ىلاعت هللا همحر ىلإ فوتملا رمتكب نب دمحأ اهب لخدو ««؟ةرصم ىلا

 اهاطعأو هيدي نيب ىلإ اهبلطو «رانيد فلأ وحن هعمو مهيلإ لخدي ناطلسلا

 ءارمس ةأرما ىأر اذإ هنأ يف ريبك فغش هل ناكو ؛اهيلع هرظن عقوو .بهذلا

 موي لوأ اهرظن الو ءاحل هسفن تلامو ءاهب فخش لوط اهيفو دوس نويع الو

 يتاه ,دمحأ مأ ايو :لوقيو اهيلإ لخدي راصف ءاههجو ةيقب ري ملو ءاطوط ىأر

 . ناطلسلا ةيصخش نم رحخآ بناج راهظا خرؤملا دوي (؟) م (1)
 .589471/15 يزيرقملا . كلم ولطق ىعدتو (")

 . 1751 لوليأ 18/1/7ال ةنس ةدعقلا يذ لوأ يف اهروضح ناك (4)

 .هسفن ردصلا
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 // « هبناج ىلإ مث هتبكر ىلع اهسلجيو اهيلإ رظنيف هيلا اهرضحتف «دمحأ ةجوز

 ('”ةبكر ىلع هسأر عضي مايألا ضعب يفو «همادق نينثالا عديو دمحأ بلطيو ظ؟١

 رمتكب ةجوزو لاخلا كلذ رمتساو .اهقلمتيو اهيلإ رظني ىقبيو رمتكب ةجوز

 :هحرش لاط امل .موي اهل لاق نأ ىلإ هرطاخ يف تعقو اهنأ هنم تملع دق

 داوسو قنعلا اذهو دقلا اذه امل زكنت تنب نأ تملع ول هللاو ,دمحأ مأ ايو

 شتفأو ةفصلا اذه لثم بلطأ انأو «يريغ دحأ اهجوزي ناك ام «نويعلا اذه

 مهنيدأو سانا لقعأ نم رمتكب ةجوز تناكو .(* ”«ءيش يل 5 ام ريشك

 تريحتف ءاهم هبلاطت هسفن نأ تملعو تأر ام ناطلسلا نم تأرو ,مهّنعأو

 اهيلإ هرظن لوطو .ةدملا هذه يف هنم هتأر ام رمتكب اهجوزل تّرسأو اهرمأ يف

 ال انتيل ايف تنبلا هذه ريغ دحأ يتب برخي ام .ىريمأ اي» :تلاقو اهم هباجعاو

 ناطلسلا امبر» :لوقيو اهيِلْسيِو كلذب اهطلاغي رمتكب ناكو .«اهانفرع انك

 اذإ هنأ ناطلسلا نم ملعي ناكو ءاهوبأ لجأل اهل رطاخ ةبيط مالكلا اذه لوقي

 هتجوز هلوقت ام ققحت نأ راتخي امو // هنم دب ال ءيش هسفن يف عقو و11
 ةيشخ

 .©9ءيش كلذ نم هسفن يف يقبو ءاهرطاخ ىلع

 ريمألاو نوصوق ريمألا ىلع ناطلسلا لابقا ىأر هنأ يناثلا لصفلاو

 مدقت نم وأ ميظع وأ ريبك هدنع نوكي نأ هركي هنأو مهيلإ هليم ملعو «كتشب

 ترثك اذإ هنأ هملعي ام مث «ليم وأ برأ هل نوكي نم نود هدنع ةرجه هل

 هذه نم ةريثك ءايشأو هلام ذخأي نأ راتخي هضرغ عورف عم هدنع ريمألا ةداعس

 نم ةعامج عم قفتا هنأ هنع لقن نم سائلا نمف ؛اهنم هرطاخخ شحوي ةبسنلا

 نأ ركذ نم سانلا نمو «ناطلسلا ىلع لمعلا ىلع هتيشادشخ «؟2ةيرفظملا

 .«تبكر» : لصألا )١(

 .ناطلسلا ةيصخش نم رخآ بئاج راهظا خرؤملا دوي (9)

 . يفسويلا نع ةياورلا هذه فرحلاب ينيعلا لقن (6)
 .وخاك -ظحت :ذ/كؤلا ينيعلا

 .ريكتشاخجلا سربيب رفظملا .كلملا كيلامم دصقي (4)
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 ظاا؟

 يذلا مالكلا ناطلسلا نأو ءحصألا ناك هتيشخو ناطلسلا رمأ يف هبسح يذلا

 نأو ءهنم هسفن يف ام غلبي ىتح هيلع هقلتخا دق ناك رمتكب نع هل هوركذ

 دعب هرهظأو ناطلسلا عاشأ امبرو ءردغلا نم ءيشب هرطاخخ شحوت رصتكب

 هنأ نامج مهرضحأو صيلخ نم اوبره يذلا كيلامملا نأ ءرمتكب توم

 يذلا هنأو // ناطلسلا ىلع لاّمع هنأ رمتكب ىلع فرتعا هنأو مهدحأ بقاع

 .قرشلا دالب اولخدي مهل لاق

 ركذأ مل يننأ ىلع هلقانب قلعتم ديلقت ركذ مدقت دقو .ثلاثلا لصفلاو

 نأ وهو ء.عاشيو ةعامج نيب هرمأ رهشيو .هب قثأ نمم الإ عقو رمأ نع ءيش
 هل حابأو هبّرقو «ةياغلا ىلإ ريبك فغش كتشب ريمالاب فغش دق ناطلسلا

 هليمو ءاسنلاب هفغش نم ةريثك رومأ هنع هغلب دق ناكو «لوزنلاو بوكرلا

 نم هيلإ بلجي امم ةريثك ءايشأ هل رضحأ هلبطصا ىلا لزن اذإ هنأ هغلبو .مهيلإ

 يتأيسو «كلذ هل حيبي هيف هضرغ لجأل ناكف هرطاخل اوبرقتيو ءاسنلا ناسح

 نم هسفن يف امم ءيش ناطلسلا يفخي نكي ملو ؛هناكم يف هدمتعي ناك ام ركذ

 ةحالملاو قيافلا لامجلا نم هيلع يه امو رمتكب ةجوز فصو هنأو ء.دحأ
 ىأرو ءةيزتم يهو اهآر نأ ىلإ اهيلإ رظنلا دصرتي يقبو .ةمشحلاو ةداعسلاو

 ىلإ اهب هرطاخخ لغش ىري يقبو «ميظع لحمب هسفن يف تعقوف ءاهّدق نسح

 يف هنأو ءرمتكب ةجوز نم هسفن يف عقو ام هفرع ةليل يف ناطلسلا هب ىلخ نأ
 لوط» :هل هلوقيو هدعويو هرّبصي عرش ناطلسلا نأو ءاهببسب ميظع // قلق

 كلذ هنع ناطلسلا مهفو هرطاخ قلقو ءحرشلا لاط نأ [ىلإ] «كحور

 بيرق ىقب كحور لوط «كاتشب اي» :هل ناطلسلا مالك رخئآ نأ ةقث ينربخأف

 . كلل عيمجلا هلامو يهو .«كتايحو

 امل هنأ وهو ءهركذن نأ بجو 2')هلوق بساني امم ءيش هتوم دعب مقوو

 هجوز مث فلغمو هلصاوح عيجو يقاسلا رمتكب عاطقاب كتشب ريمألا ىلع معنأ نأب كلذو (1)

 .اهتدع ءافو دعب هتجوزب

 هزل: 7/7 يزيرقملا ؛ظا6  ظا4 : طوطخملا :رظنا
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 هتلاق ام ناطلسلل اولقنو ربخلا عي عيشأو « مهتقو ركذ انمدقو .هدلوو رمتكب يفوت

 ينتعجفأ ىتح يدلو ناك شيإ «ككولمم تلتق . «ملاظ ايد :يفوت امل رمتكب ةجوز

 ديري الل هجرح نكسي مث جرحي «لوقلا كلذ ركذ املك ءناطلسلا ناكف .(؟هيف

 اهدلو لقني نأ ناطلسلا نذاتست ترسم رصم ىلإ تلصو املو .©2هلعفي

 شوح بيرق اهأشنأ يذلا ؟"2هاقناخلا ىلإ هيف مهوئفد يذلا ناكملا نم اهجوزو

 باوجلا امل ناطلسلا ريسف . هتمحرب هللا هدمغت  ””رهاظلا كلملا ناطلسلا

 «مالكلاب اهرطاخ بّيطي اهيلع لوخّدلا دصقو ءاهرطاخ بّيطيو مهيف اهفرعي

 وخأل «؛2مسرو .دحأ ىرأ نأ // نكمي الو ,ةّدعلا يف اهنأ هتفّرع ترّيسف ظ7

 ريسو ءرصم ىلإ هدلوو هوخأ راضحاو ةعامج عم بوكرلاب ىرامق رمتكب

 ةبقعلا اولصو نأ ىلإ هتمدخ يف مهتيشاح نم ةعامجو ليلدلا مهتبحص

 مدنلا نم ريثكلا رهظأ دق ءرمتكب لعقم رثإ ,ناطلسلا نأ اهيلع اندمتعا يتلا رداصملا دكؤت )١(

 .فسألاو

 ةكرب يلي امم مطقملا لبج حفس يف ةفارقلا فرطب ةعقاو تناكو يقاسلا رمتكب هاقناخب تقرع (1)

 ١ . شبحلا

 نبأ ؛485:1 رجح نبا 4474 47: ؟ ططتخلا « يزيرقملا ؛ظا*ه: 15 ةرد .بيبح نيا

 453420 1473:1731 سأيا

 كيلامملا ةلود نيطالس عبار «يرادقدنبلا سربيب نيدلا نكر رهاظلا كلملا ناطلسلا وه 65

 - 584 نيب ام كيلامملا ةلود مئاعد خيسرت يف هيلإ دوعي لضفلا نأل مهزربأ هلعلو «ةيرحبلا

 هيف تفّلأ . 1579 زوق ١/5905 مرحملا 18 سيمخلا موي يفوت . 15-1

 (رهاظلا كلملا ةريس يف رهازلا ضورلا) رهاظلا دبع نبا نيدلا يبحم اهبتك ىلوألا :ناتريس

 نبا نيدلا زع خرؤملل ةيناثلاو.(ةيرهاظلا ةريسلا يف ةيرسلا بقانملا) يلع نب عفاش اهرصتخخاو

 .انقيقحت نم يهو (رهاظلا كملا خيرات) دادش

 خيرات ءيربعلا نباو .يلع نب عفاشو رهاظلا دبع نباو دادش نبا :يف هتمحرت رظنا

 ؛١44 ةقرولا :بويأ ينب رابخأ يف بوركلا جرفم ءلصاو نبا 80 :لودلا رصتخم

 1314:1١-544. يفاولا «يدفصلا ؛(71/5 تايفو) مالسالا خيرات «يبهذلا

 مسر :ةهزتلا بحاص لاقو» :هلوقب يفسويلا نع هذخأ ىلإ (ىالال: )1911//١9 ينيعلا ريشي (4)

 لاق ؛كلذل ًاريبك ًالافتحا هتجوز تلفتحاو . . .بوكرلاب رمتكب يخأ ىرامقل ناطلسلا

 8  اهمداخ دي ىلع تفرصأ اهنأ ينغلبو : يوارلا
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 مهسفنأ ىلع اويشخ دقو ,مهدنع مهولخ يذلا برعلاو نيكولمملا اودجوف

 ىلا مهب اوعجرو «ةبقعلا ىرامق مهافاوو ءربقلا نم مهوجرخأف شحولا نم

 اورضحي لوزنلاب هكيلاممو هتوخخأل ناطلسلا مسرو ؛؟'0ةنيدملا ىلا اولصو نأ
 لسغو .هتزانج يف ةيفوصلا خياشم تجرخو «ءارقلاو ءاهقفلا هل اوعمجو ءهنفد

 اوماقأو ءرهاظلا شوحلا ةرواجملا اهترامع ركذ مدقملا ")هتقئاخب انفدو هدلوو وه

 لافتحا هتجوز تلفتحاو .ءارقو راثياو فورعمو ةقدص يف اهيلايلب مايأ عبس
 صوصخ ةقدصلا مسرب اهمداخ دي ىلع تفرصأ اهنأ ينغلبو .كلذل ريبك

 تنكو هل يذلا هاقناخلا خيش ©””هداز خيشلا يربخأو ءمهرد فلأ نيثالث

 ملعو ةنايد هل نسح لجر ناكو .هيلإ ددرتو ةديكأ ةبحص هنيبو ينيب نم

 ىلع تمّلسو // هيلإ تيتأ مهملا غرف املو .مرك هلو .دالبلا يف ةخيشمو
 «ةمتخ رمخأ هيلع متخ ةليل هنأ ينربخأ ءماعطلا دعب تسلجو .يتداع

 اذإ .هسولج ةداع ناكم سلاج وهو رمتكب ريمألا ىأر هنأ «سانلا تضفناو

 نع هدلو نوكيو .؛ناكملا ردص يف سلجي هاقناخلا لخدو خيشلا ةرايزل رضح

 جحو :هل لاقو .هحفاصو هيلإ ماق حيشلا هرظن املو .هتداغ ىلع هأرو «هليمي

 نأو .«ةفرع لبج ىلع تنأو نحن يتالا ماعلا نوكنو ءروكشم يعسو روزبم
 ريمألا هقبسف ءهلأسي ديري هنأو .هدلوو وه تام ريمألا نأ هسفن يف رطخ خيشلا

 الو ءانتم ام انحن .دحأو انأ تم يننأ دحأ لوق قدصت ال ,خيشاي» :لاقو

 تلأسو «شحوم ناكم يف ينولخو ضرم يل لصح تنك الإ ءيش انيلع ىرج
 مكعم أرقأو .مكعم ٍلصأو ءيتيب ىلإ ءيجأ ىتح هنم يبصلخي نأ ىلاعت هللا

 .ةرهاقلا ةئيدم دوصقللا )١(

 . 33879 لوألا نوناك ؟+/10/# ةنس رخآلا عيبر ل دحألا موي كلذو (؟)

 1784-2174 ةلس (1/1:/1471) سايا نبأ يفو ؛854:17/7 يزيرقملا

 نيرشت/٠78 ةئس ةجحلا يذ رخاوأ يقاسلا رمتكب هاقتاخ ةخيشم يلو ِناَقوَّدلا هداز خيشلا (5)

 . يمورلا نب دمحم نيدلا سمش خيشلا هفلس ةافو دعب ء٠37 لوألا

 ,714- "؟ا/:37/7 يزيرقملا
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 . "0(مكل وعدأو يل اوعدتو

 هوخأل دعوأو مهبولق بيطو هتوخأ بئلط يف كلذ دعب ناطلسلا عرشو
 معنأو هتدفحو هكيلامم رياس بلطو .هعاطقا دازو ؟2فلأ همدقتب ىرامق

 نم ةعامج هسفنل ذخأو // مهضعب مّدقو .2ةقلحلا يف تاعاطقاب مهيلع ظ'4

 رادمحلاو «؟”رادحلسلا لثم هدنع اوناك يذلا فياظولا بابرأ بلطو .هكيلامم

 ىلع ناطلسلا تيب يف مهفياظو يف مهبّتر عيمجلا «سلجم ريمأو ريكنشاجلاو
 بطي ةلاسرو مهيلع ناك يذلا بترملاب ماعنالاب هتجوزل ريسو .مهتداع
 هلعف نم بجعتت سانلاو ءارمألاو هلعفي هعيمج اذهو ءابنع لأسيو اهرطاخ

 وهو تام هللا همحر ءرمتكب نيكسم» :ءارمألل لوقيو ,هماظن ظفحو

 دمحأ بلطو يلع هتمدخ ظفحأ انأو ءهتيشاحو هتوخأو هكيلامم ىلع ىنيصوي

 معنأ مث « يقاس هتفيظو ىلع هب رقتساو «ةرشع هرّمأو ءهركذ مدقملا يقاسلا

 هل بتكو كتشب نيدلا فيس ريمألا ىلع هّلغمو هلصاوحو هعاطقاب كلذ دعب

 ايف سائلل تحال ةرامإ لوأ هذه تناكف ءلماك لغملاو عاطقالا رياسب موسرم

 . هركذ انمدق

 ةدع ءافو قحتسا يذلا رمألا رظتناو الإ «ليلق رمألا أطبأ ام ةيناثلاو

 . يفسويلا يف ءاج ام ًاصن ينيعلا لقن (1)
 .والال : 17/7911 ينيعلا

 . «ةئام ةرمإ ىرامق هاخأ ىطعأو» ١157:1٠١( يفاولا) يدفصلا يو ؛ ينيعلا يف اذك (؟)

 ميظنتلل ةيساسالا ةاونلا وأ ةيلخلا يهو .يكولمملاو يبويألا نيرصعلا يف تلمعتسا ةظفل (©

 «ةقلحلا لاجرو وأ «ةقلحلا دانجا» مه رصانع ةدع نم ةقلؤم تناك ,نيحلا كلذ يف يركسعلا

 . «دانجألاو ىرخأ ًانايحأو

 مكمل لامعا هللملاممم ظلت الأ. 8. 161 - !(!28. 7

 بكاوملا يف ناطلسلا حالس لمحي (نينملا ءارمأ نم) ريبك ريمأ وهو ؛هراد حالس» ةلصفتم درتو (؛)
 . (حالسلا تيب) هاتاخ حالسلا ىلع فارشالا ىلوتيو :ةماعلا

 11انح81 هعا «قناقل- لق لكل لال 1"

 /7ا1١6



 .29قدح تسو يدنهلا روفاك بلطو .ًاضيأ 0"2هّمأو 20هدلول يذلا ةجوزلا

 ءارو تفقوو ءاهورضحأف هيلإ رمتكب ةجوز اوبلطي نأ/ / مسرو سلج لخدو و

 يلق يذلا يتيسن ءكلاو» :لوقيو ءةناهالا يف ناطلسلا عرشو «باجح

 نم تنك شيإانأ ؟يدلوو يجوز تلتق :يلوقتو «لع يحيصت تنأو

 ءايشأ كجوز نع عمسأ تنكف انأو « مهلجأ عرفو ءىلاعت هللا مهلتق ؟مهلتق

 ناك نم هكسم وأ هلتق يف يضرغ ناك ولو ءهيف قدصأ تنك امو «99ةريثك

 ظفح هللا» :هل تلاق «مهنيدأو ءاسنلا لقعأ نم 9 ةأرملا تناكو .؛؟هنم ينعنمي

 يجوزو يدلو ةقرح نم يبلق يف عقو يذلاف تلق ىننأ هلوق اّمأ ءناطلسلا

 لوق امأو.باوص وأ أطخ نإ هلوقأ ام فرعأ لقع يل نوكي نأ سايقب وه امف

 .سانلا رياس يف مكحي ناطلسلاف ءهتيب بارخو هلتق ىلع رداق ناك هنأ ناطلسلا

 هبرقل هدسحب هتيشادشخ ناكف ةريثك ءايشأ هنع هغلبي ناك ناطلسلا نأو ءاهلك

 ولو ,22كتقدص نم يهف اهلك انل تلصو يذلا ةداعسلاو «كدنع هربكو كنم

 هنم ردقأ الو هنم ناطلسلل برقأ دحأ ناك ام ءوس هسفن يف رمتكب ناك

 ىللعو يتبكر ىلع هسأر لعجيو ماثيو لخخدي ناطلسلا ناك دقو // .ءكيلع ظ ؟٠

 .ناطلسلل ةيراج انأ كلذ دعبو كلذ نم رثكأ رمألا يف ناك امف رارم هتبكر

 )١( (كلمولطق) رمتكب نب دمحأ ةجوز دصقي .
 .رمتكي ةجوز دصقي (1)
 هراد يف تمكحتف فئاسن روما اهيلإ لعج دق دمحم رصانلا ناك ,ةيرصانلا ةينامرهقلا قدح عمر

 رهاظ ركحو عماج الو «ءارذع يهو تتام .قدح تسلا آلإ اهل لاقي ال راص ىتح اييظع ًايكحت

 اه نافرعي ةرهاقلا

 .917 رجح نبأ ؛18. 11537 ططخلا ءيزيرقملا

 ريمألاو ناطلسلا نيب ائاق ناك يذلا نظلا ءوس نم اتيديأ تحت يتلا رداصملا هتدكأ ام ىلإ ةفاضإ (4)

 1 ١81:9 عموجنلا) يدرب يرخت نباو 0: نوف يزيرقملا ركذ دقف .يقاسلا رمتكب

خألا اذه رمآت دكؤت رمتكب ىلإ بجاحلا ساملا ريمألا نم ةلاسر ىلع عقو دق ناطلسلا
 ري

 ناطلسلا لتق لع ٠ ءارمألا نضعب

 . يفسويلا يف درو ام اصب يتيعلا لقن (ه)

 ظل 319/1411 ىنيعلا
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 فطالي تقولا كلذ ذخأف .«هكولممو ناطلسلا انالوم ريغ لجر تملع امو

 وه نم يدنع ناك رمتكب حار اذإ» :لاقو اهبلق بيطيو «مالكلاب اهرطاخ

 فرعأ انأف يكولمم تنب امأو .دالوألا ىلإ يبت كدلو حار اذإو ءكل هنم ريخ

 نأ دحأ لك ققحتيو .هعضوم يف هركذنس ام كلذ نم رهظو :2200؟حلصت نمل

 كتشب جوزي هنأ عيِش مهرمأ نإف «كتشبل ضرغلا نمهركذ هانمدق يذلا

 هزبخ «كحور لوط» :لاق امك ناكف ءزكنت تنبب وه لخديو ءرمتكب ةجورب

 , '9(ىلاعت هللا دنع كلذ يف مهملعو) ,«كل هتجوزو

 [ةنسلا هذه ىف لينلا ركذ]

 © عباصأ نامثو عارذ رشع عست اهيف لينلا ناك

 نأ رصم ىلإ هروضح دنع يقاسلا «؟رُمَذْيَط نيدلا فيس ريمألا ينربخأو

 يتبحصو يندرجي نأ هيأر ىضتقا صيلخ نم كيلامملا تبره امل ناطلسلا

 رمتكب هفرعف «ةريبك ةعامج درجي نأ دصقو ءرادمجلا [رداهب نب] ؟*”رمتكرج

 )١( يفسويلا يف درو ام اصن ينيعلا لقن .

 ينيعلا ١0/1911 ! ظل

 .هسفن ملقلاب شمالاب كردتسمو لصألا نتم نم طقاس نيسوقلا نيب ام (؟)

 نبا يفو ؛«عباصأ ةعستو ًاعارذ رشع ةينامثو :("9/) ,804:8) يراداودلا نبا يفو ءاذك (©)

 281718851350 يفو ؛ًاعبصإ ةرشع تسو ًاعارذ ةرشع عبس» :5 موجنلا .يدرب يرغت
 تابح 1 عبصالاو ءاعبصإ ؟4 عارذلاو .:عباصأ ةيئامثو اعارذ رشع ةعبسو 10م. ةل, 187

 ةنس لك متي ليتلا سايق ناكو .كلذ فالخ ليقو .ضعب ىلإ اهضعب نوطب ةفوغصم ريعش

 اهالخ عزوت تالافتحا ةبسانملا هذهل ماقي ناك ثيح ةضورلا ةريزج يف دوجوملا سايقملا ةطساوب

 .علخلا

 «يزيرقملا +1935784818 يدنغقلقلا ١١4:4 - 41١8 قامقد نبأ ؛5 88:1 توقاي

 417-243 فا :ليباكملا سته 4146:7559 م17: ططخلا

 .ناطلسلا عم اوجح يذلا ءارمألا ةلمح 3 اناك (هرو()

 1١-31١7. 5:9 موجنلا يدرب يرغت نبأ ؛07 881 :37/7 يزيرقملا :رظنا
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 وات

 2"”نيريمألا انيوكر ىلع لاحلا رصتخاو .جتلا 2'2ريمألا توفي نأ يقاسلا
 ىلع ضبقلاب رمأو «؟7لبحلا // ىلإ هب قحلنو .ةئيدملا ريمأ ””ليفطو
 .نسحلاب عدبم نسح باش ناكو .ةفخلا هنم ملعي ناكو , يمالسلا«*)اغبنطلأ

 نيكولمم ىلعو هيلع ضبقف ءوهللا ىلع هكامبناو هلقع ةفخ لجأل ههركي ناكو

 ضرع هنأ اوركذو «كيلامملا بورهل ببسلا هل اوفرعي نأ ىلع مهبقاعو رخأ

 . كركلا سبح ىلإ اوعجري نأ مهب رمأ كلذ دعبو .هريغو رمتكب ركذب مه

 مسرو « انيلع جرحو ليفطو رمتكرجو انأ ترضح«'لبحلا ىلع فقواملو

 سابف انبكرو ءمهاقلن ثيح ىلإ ةيربلاب ميقنو نيمرحم نحنو انلاح ىلع عجرن انزأ

 .انعجرف انعوجر يف اوعفشو «نيمرحم ءالؤه نأ هوفرعو ؛هدلوو رمتكب ضرألا

 ءافتقاب مهريغو «ةلخن ناكسو )رحب ينب رياس ىلإ بتككب كلذ دعب مسرو

 اهيف ناك امم قرشلاو نميلاو زاجحلا لهأ ثدحتي ةرفسلا هذهو .كيلامملا رثأ

 لصو ام اهنأو ءراعسألا صخرو دالبلا رياس نم بلجلاو ثارحلا نم

 ءمهارد ةرسشع ىلإ اهنود امو مهرد نيرشعب ةكم يف ريعشلا ؟"2[بدرإ]

 . يقاسلا رمديط نيدلا فيس ريمألا دصقي (1)

 . رمتكر جو رمدبط دصقي (1)
 نيرشت  لوالا نيرشت/0ه17 ناضمر يف ةرهاقلاب يفوت «ينيسحلا زامج نب روصنم نب ليفط (")

 . 18م1 يناثلا

 27714 - 71317 :5 رجح نبا

 .ةفرع لبج دصقي (5)و (4)
 يف هل ركذ يأ ىلع عقن ملو زاجحلا ىلإ ناطلسلا قفار نم ةلمج يف ريمألا اذه ركذ دري مل :)

 .اهاندمتعا يتلا رداصملا

 ةيرصملا رايدلاب ديعصلا ناكس نم دزألا نم موق مه (/)
 , 318 : ةيب رعلا لئابقلا : يربلا 51 : بارعالاو نايبلا «يزيرقملا

 لكن هيف ةكم نم بيرق زاجحلاب عضوم :دومحم ةلخن» (؟ا/9/ :هر نادلبلا مجعم يف ءاج (8)
 ةعبات ىرق ةدعل ةيمست يه مويلا «لخنو و .«ةكم نع رداصلل ىلوألا ةلحرملا يهو «موركو

 . 7١9/4 :17 رساجلا :رظنا .ةكم ةرامإل

 .761/ : 7/15 يزيرقملا نم نيفقعملا نيب ام (8)
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 طامسقبلا ””لطرلا ناكف ءربتعاف '0لادعالاب عابي ”طامسقبلاو

 سارلاو .مهارد ثالثب ةوالحلا ةبلعلاو .لطرلا نيمهردب ركسلاو // ءسلفب ظ 8:

 بيرق ىلإ ماشلا بيان ةماقا تلصوو .مهرد رشع اسنثا نمثلا منغلا

 ,هلمحي نم دجي ملف ريعش بدرإ ىفغلأو .اهريغو هكاوف تناكو 29 صيلخ

 فيرشلا ىلع ناطلسلا معنأو ,ةدكم لهأ رئاس ىلع [زكتت] ريمألا ماعنا ناكو

 فلأو سرف ةيام هل مدق امدعب ةيامسمخب هتجوزو رانيد فالآ ةسمخب ةثيمر

 ةدش ريغ اهيف اودجي ملو ءنيسرف ذخأو عيمجلا هيلع درف ءاهريغو منغ سار

 .ريثك توم اهيف باودلا تأرو «ةراح ةنس ناك هنإف «قيرطلا يف رجلا

 يقاسلا رمتكب رمأ ِق قحلم

 «سانلا نيب ترشك دقو هدلوو يقاسلا رمتكب رمأ يف ةعاشالا تناكو

 ىلإرمألا ينقيو ءهيقس ىلع قفاوم ناك يبرغملا نب نيدلا حالص [ميكحلا] نأو

 ينيب ناكو .نيدلا حالصو انأ تعمتجاو .«*رصانلا كلملا ناطلسلا يفوت نأ

 «ةيسرافلاب تامسكب برعم وهو .؛طامجبلا» و ؛طامشبلا» و «تامسقبلا» مسرب ًاضيأ دريو (1)
 . نيترم زوبحم زبخ هانعمو !1دءاهنك ةينيتاللا نم هلصأ

 يف ةليخدلا ظافلألا ريسفت .يسينعلا ؛96 :ظافلألا .ربش يدا ؛115:1 روظنم نبا :رظنا

 ١ .17 :ةيبرعلا ةغللا

 56+ يلاوح لمحلا نزو رّدُق دقو ءريعبلا ينج دحأ ىلع نوكي لمحلا فصن :لدع هدرفم (1)

 .ًابيرقت غلك
 175-717 1 ستنه ؛ 457:11 روظنم نبأ

 ؛ةيقوأ 1؟ يواسي وهو .ماشلا دالبو ةيرصملا رايدلا يف ًالامعتسا نزولا تادحو رثكأ ناك ()

 .روصعلاو نادلبلا بح هئزو فلتخا دقو ءراطتقلا نه

 917 :دوقتلا «يزيرتملا ؛ 48: يدنشقلقلا 415 ؛ةبسملا بلط يف ةيئرلا ةياهن ءيرزيشلا

 81151801115, 16ه مجتمع قع ('هالق عجور ا. 140 17 ءالإل 3٠ 1: نستنه 44

 .«صيلخ ىلإو (8ها/ :؟/97) يزيرقملا يفو ؛ءاذك (؛)

 1147 رايأ 7/141 ةنس ةدعقلا يذ ٠١ ءاعبرألا موي ناطلسلا يقوت (5)

 د 54:4 تارق ركاش نبا ؛لالإ . 508:4 يفاولا ءيدفصلا ؛115 :3١1 يعاجشلا
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 ناميإ فلحف ءهرمأ نم 0'2ناك ام ينيفخي ال نأ نيب هتلأسو «ةبحصو ٌدو هنيبو

تكب نأو «سانلا هلوقي ام ءيشب ملع هدنع نكي مل هنأ ةطلغم ةريثك
 ناك رم

 هسفن يف // دجي هنأ نيرفاسم مهو قيرطلا يف هل ركذي و 8
 هل فصو هنأو .كعوت

سو كرحم هل لمعو «ءيشب هبجي ملف هلمعتساو فيطل غرفت
 انثا هباجأف هاق

 رضع لك ىخرتسا دقو هدجو هيلإ رضح ةركب موي ٍناثو «لحرو ةعفد رشع

 . هضرمب يفوت نأ ىلإ يقبو ءهيف

 عم نيلجر رضح ىانمّدق ام ىلع هدلو توم هغلب ا «ىهنإف رمتكب امأو

 فريمألا رصبا» :هل لاقو «نيدلا حالص اوبلطو جرس بوث ىلع ناطلسلا

 ءهدلو ببسب اذه نأ ناطلسلا فّرعف .جعزنم هدجو لصفم ٌسج هنأو

 هيلع رهظ دقو ههجو دجو هنأو .2"ةفححملا بكرو فعضلا يف عقو موي يناثو

 يف ةميظع ةرارحب يكتشي ناك هنأو ءهدسج رياس يف ميظع دربو ةدابكو ةرمح

 هنأ هنع' ءامكحلا تركذ ضرملا اذه نأ هفّرع ءهلأس امل ,ناطلسلا نأو هنطاب

 امةيقسلا رمأ نم هغلب هنأ ركذ مث .دوجوم دربلاو ةرارحلا نأ نوك ًادج ءيدر

 ال 7 يقاسلا دمحأ عم هملع نوكيف ءيش لعف دق ناك نإ ناطلسلا نأ هبشي

مي اهناكم يف اهركذن دمأ نع ةياكح يل ىكحو ريغ
 نأو ؛لعفلا بساني ا

 ءاولاق شيإ ثرصبا فسوي اي كلاو» :هل لاقو مايألا ضعب هبلط ناطلسلا

 يكيرش تنأ تنك ىرج اذه ناك ول فدلوو / / رمتكب انيقسأ تنأو انأ ينأ ظ »+

 تلصو ام هرابخأ نم اندروأ دقو .«دنوخ اي هللا ذاعم تلقف» :لاق «هيف

 . موصخلا يقتلت هللا دنعو هيلع ةردقلا

 رردلا نجح نبا اهعم_ه»ع و/» يزيرقملا ؛ 40١ . ةعو :ع/م نودلخ نبا ؛مو

 3174-158 :؟ دامعلا نبا ه9 5 :77 ينيعلا ١58-11

 . لصألا يف ةرركم :ناكامو (ى)

 . ةماتلا ةحارلا رفاسملا هب دهي بشحن نم عوتصم «جدوطاك بكرم (9)

 .؟1511-1 :فيرعتلا هللا لضف نبا :8 روظنم نبا

 .و16 ةقرولا يف درو ام عجار (م)
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 ريمألا راد ديدجت نم نوصوق ريمألا 2')ةرامع نم غارفلا ناك اهيفو

 راتخي ناك هنأ ءرادلا اذه نوصوق ذحأل ببسلا ناكو .97©2يرسيبلا نيدلا ردب

 ,©9رصنلا باب نم بوكر موي هل لصحو .ةنيدملا يف هنكسي تيب هل نوكي نأ

 ةمرحلاو ةمشخلا نم اهيلع امو رادلا ةياوب ىأرو «؟”نيرصقلا نيب ىلع لخدو

 نلو اهيبسب هوفّرعف ءاهنع لأسو اهيلإ رظنف ,هلمع ىلإ قبس ام يذلا بابلاو

 ةرامع نع هربخأو «سانلا نم هيلإ برقتي ناك نمل ًاضيأ اوربخأو ؛تناك
 .رصم يف اهلثم لمع ام اهنأو ءاهرمأ هعمو ذخأ ناكملا كلذ يف هريغو ©"رالس

 يف ٌلحني نأ مسرف ءاهرمأ يف هلأسو ناطلسلا فّرع نأ ىلإ هرطاخ يف يقبو
 اهرمأ يف ثيدحلا هنكمي ام ناطلسلا نأ مهعم ثدحتو ةثرولا بلطف ءاهرمأ

 نأ هاصوأو ءءارمألا نيب ةريس اهو ءاهب عومسمو ريبك ريمأل تناك اهنأ لجأل

 يضاقلا بلطف ءاهيف مالكلا ترثك كلذ دعبو .ماكحلا عم اهرمأ بتري

 مامح يف لعف امك اهيف لعفي نأ هعم اوقفتاو / /(00 يلبنحلا ينارخلا نيدلا فرش 4

 نيب طخب ةعئاو يهو .ةلئاط ًالاومأ اهيلع قفنأ ءيرسيب نيدلا ردب ريمألل اراد تناك (1)

 .ةرهاقلا نم نيرصقلا

 3١17:5. ةيقيفوتلا ططخلا كرابم ؛594:7 ططخلا .يزيرقملا

 لجأ نم ناك .يمجنلا يحلاصلا يسمشلا يرسيب (نيدلا سمش ليقو) نيدلا ردب ربصألا )١(

 .1؟99/554 ةنس ةرهأقلا ةعلقب هنجس يف يفوت . يرادقدنبلا سربيب ناطلسلا ءارمأ

 ؛4؟:4 رصتخملا لدفلا وبأ ءواه1 -ظا١ه١ 8/88٠9: نامزلا ةآأرم ليذ «ينينويلا

 .6 1114 ريثك نبأ ؛"١3514:1 يناولا .يدفصلا

 .ةرهاقلا ةئيدم باوبأ دحأ (*)

 . ةيرسيبلا رادلاو كاتشب ربمالا رصق نيب عقاو ةرهاقلا يف عضوم (4)

 :#1١ كرابم

 هنجس يف يفوت .ريكشالا مايأ ةيرصملا رايدلاب ةنطاسلا ةباين يلو .رالس نيدلا فيس ريمألا (ه)

 .3131 يناثلا نيرشت 19/199١ ةنس ىلوألا ىدامج 74 يف ًاعوج

 نبا ؛؟954 551/217 يدرولا نبا ؛4١10 رصتخملا ءادقلا وبأ ؛4:١٠9 يراداودلا نبا

 .311:1/17 يزيرقملا !517-93198: 4/8 نودلخ

 ةنس لوألا عيبر يف يفوت .قارحلا نيدلا فرش ةاضقلا يضاق ءدمحم نب ىبحي نب ينغلا دبع (5)

 م 189٠١ لوليأ - بأ //١و
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 اوبلطو «ةيضقلا اوقثوأو ؛كلذ ")[ يضتقي] هبهذم نإف ««">عبسلا لاَنق

 ةرمالا ؟9هل نمضو «ةريثك ديعاومب مهدعوأو نوصوق ريمألا دنع ىلإ ةثرولا

 سيلو فقو هذه نأ هوفرع ام دعب عيبلاب اومعنأ نأ ىلإ مهب لاز امو ءاهريغو

 .هب اوعفتتي ءيش ليصحتل ةثرولا دصق لج كلذ ناكو «فيرصت هيف دحأل

 .ةلودلا لاله نبانيدلايالع بلطف ناطلسلا فرعو «كلذ ىلع لاخلا قفتاو

 اهيف هرومأ لمعيو رادلا مّوقي لزنيو :«؟!ةميقلا دوهش هتبحص ذخأي نأ مسرو

 كلذ هبحص نمم ؟*”تنكو «ةميقلا دوهش هتبحصو لزنف . يعرشلا هجولا ىلع

 ةرهاقلاو رصم ضرأ ىلع ينب هنأ نكمي ال راد اندجو ءاهيلإ هلوزن دنع مويلا

 بهذلاو ماخرلاو اهتعنص نسحو ءاهيف ناك يذلا مكحملا ءانبلا ةفص

 يف نوكي نأ نكمي ال ةنقت» ةرامعو «سونبأو جاع ةّمعطم اهعيمج باوبألاو

 عست ةنس ةيرهاظلا ةلودلا يف اهخيرات بوتكم تدجوو .ءتقولا كلذ لثم

 ماخرلا نم تناك ةعنص لك يف اهنم جرخ اك عناصلا ناكو «ةيامتسو نيسمحو

 . // ضايبلا ىلإ بهذلا ىلإ

 «ةبولب نبا مهيفو ةميقلا دوهش فقوو ءامل دحأ لك شهد اهانيأر الو 20 +,

 « يدرب يرغت نبأ 388:7#2 رجح نبا ؛84:1/7 يزيرقملا ؛؟17:!9 ةركذت «بيبح نبأ

 (دمحم نب ىبحي نب ينغلا دبع ةمجرت) لبنملا
 بحاص ؤلؤل نيدلا ردب كيلامم نم هلصأ .عبسلا لاق نيدلا لامج ريمألا «يلصوملا شوفآ )١(

 1811/109١ ةنس يفوت .ةرهاقلا رهاظ نم سوقلا باب جراخ اروهشم امامح رمع .لصوملا

 ملل

 ءال014 م9١ :لئاضفلا يبأ نبا ؛4:١51 يراداودلا نبا ؛51:4 رصتخملا ءادفلا وبا

 .46: ططخلا 3571/1 كولسلا ,يزيرقملا ؛0#5 : يفاولا .يدفصلا

 .ظالاإ 1119/1911 ينيعلا نم نيترصاحلا نيب ام )١(

 .«مهدحألو :هسفن ردصملا يف 9
 .اهدعبامو ٠١١:1١ كيلامملا ةلود مظن ءدجام :رظنا (4)

 اهللإ اكلزن اماف ,مهعم انأ تنكو : يوارلا لاق» ٠ هلوقب يفسويلا نع انه هذخأ ىلإ ينيعلا ريشي (ه)

 « اراد اهاتدجو

 .ظالإ 1317/1811 ينبعلا
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 اهبناوج يف يشمي راصف .«! يضاق اي موق» :لاقو ةلودلا لاله نبا هيلإ رظنف

 فلأ نيعستو ةيامب اهعيمج رادلا موق هنأ ىهتنا لاخلا رخآو .هتقفر ىلإ رظنيو

 فلأ يتيام نمثلا نوكيف [فالا] ةرشع ماتيألل ؟5ةطبخلا نوكتو 0مهرد

 نوكي نيأ ىرت «هبولب نبا اي» :لاقو ءةلودلا لاله نبا هيلإ رظنف .(«0مهرد

 :هل اباوج تلقف» مهرد فلأ يتيامب رادلا هذه موقت ؟منهج يف كدعقم

 قوف» :يل لاق .«رادلا هذه عيب لحتسي نم نوكي نيأف موقملا اذه ءريمأ ايد

 يضاقلل اولزنو «كلذ ناطلسلا فّرع علطو .«منهج تاقبط نم تاقبطب اذه

 نيدلا حف ةقثلا خيشلا ؟”ينربخأف ءاهبتك هيلإ اورضحأو ينارحلا نيدلا فرش

 لودعلا ددع ناكو ءاهبتك ىلع فقو هنأ ثيدحلا خيش «©0سانلا ديس نبا

 نيدلا يقت يضاقلا الودع ةلمج نم 227لدع نيعستو نينثا اهيف اودهش يذلا

 ناك (رعألا تنب نبا يضاقلاو «نيزرلا نبا يضاقلاو 2"؛ديعلا قيقد نبا

 يرجملا عباسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ذنم ءاهرايع ناكو .«ةرقن مهرد» : ينيعلا يف )١(

 اذه دعب ةضفلا تّلقو .ساحنلا نم ثلثو ةضفلا نم نيثلث .نمانلا نرقلا ةيابن ىتح

 . خيراتلا

 1١7 :ةيب رعلا دوقتلا . يلءركلا ؛ 458 4517 484: يدنشقلقلا

 .نمثلا يف ةدايزلا يأ (؟)

 768 :1/ روظنم نبأ

 . هةرقن مهرد» :ظال؛ : 10/1911 ينيعلا يف (6)

 نبأ نيدلا حتف ةقثلا خيشلا ينربخأ : ياورلا لاق» :هلوقب يفسويلا نع هذخخأ ىلإ ينيعلا ريشي (4)

 م .ثيدحلا خيش سانلا ديس

 .ظالا : ١1/18011١ ينيعلا

 .7* 4 تايفو يف ةلوطم ةمجرت هل (©)

 ءالدع نيعبسو نينثا» :(1/:851) يزيرقملا ينو 17/7411 ينيعلا يف اذك (5)

 ةيرصملا رايدلاب ةاضقلا يضاق .ديعلا قيفد نبا نيدلا يقت يضاقلا ءبهو نب يلع نب دمحم(

 تاباتك هلو . ةفارقلاب نفدو 18:7 لوألا نيرشت 7/707 رفص 1١ يف ةرهاقلاب يفوت (يعفاش)

 . ؟ماكحالا ثيداحأ يف ماملإلاو ناونعب ًادلجم ٠١ نم فلؤم ابنم ؛ثيدحلاو هقفلا يف ةديدع

 .يضاقلا نبا ؛55 - 68 :رفاولا درلا «يقشمدلا ؛584  ه31/ :ديعسلا علاطلا . يوفدألا

 2 ؛18 : ؟نايعألا تايفو ليذ
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 اذه لح نم شحفأب عمسي مل هنأو ءءاضقلا ةجرد اوغلبي مل تقولا كلذ

 اوضبقو «يلبنحلا بهذم ىلع كلذ عيبأو ءعبسلا لاّتق مامح// فقوو فقولا| و 4

 اذه نأ ينغلبو .هطورش اوفويو فقولا اذهل كالمأ ءارشب مهومزلاو نمثل

 تناك اهنأو «ةيرهاظلا ةلودلا يف يسمشلا يرسيب نيدلا ردب ريمألا اهانب رادلا

 نيملسملا نيب حلصلا عقو مث .«)هيلإ اولحتدو رصم جنرفالا تكلم امل اميدق

 لصحتم فصن نوكي نأ ىلع اوقفتاو منيب تناك برح دعب جئرفالاو

 نأ ىلإ سمخلا ليبس ىلع تناك اهنأو «نيملسملل فصنلاو جئنرفالل ةئيدمل

 مث ةيرفظملا ةلودلا ىلإ رمألا ىدامتو «جنرفالا اولتقو نيملسملا اوكلم

 غلبف «ةميظع لاومأ اهيف قفني راصو رادلا اذه يرسيبلا ذختا «ةيرهاظل
 ةازغلل تيلخ شيإ «نيدلا ردب اي» :لاقو ؛هيلع ركنأف ءرهاظلا كلملا

 رادلا اذه تينب ام .دنوخ اي هللاو .ناطلسلا تاقدصو» :لاق .0؟ريكاوبلاو

 ًاراد رمع ناطلسلا كيلامم ضعب اولوقيو ودعلا دالب ىلإ اهربخ لصي يح الإ

 عهطتا نا الوالالو ةياب كلطص قطا هلا "1 لن (ةددصوصأ )1. 384

 يضاق نيزر نباب فورعملا نيدلا يق يضاقلا نيزر نب (نسحلا ليفوز نيسحلا نب دمحم (8)

 ةنس لوألا نيرشت 18/38٠ ةنس بجر # دحألا ةليل ةرهاقلاب يوت .(يعفاش) ةيرصملا رايدلا

 .ةفارقلاب نفدو كاما

 :؟ج ؛مالسالا لود ءيبهذلا +17. ةقرولا :؟8 ج .بدألا نوئف يف برألا ةياب .يريونلا

 -19 18ج ؛ىربكلا ةيعفاسشلا تاقبط ؛يكبسلا ؛56 #:34  يفاولا .يدفصلا 4

 .8944:1-556 يوئسالا ٠

 ةاضقلا يضاق ءزعالا نب نبا نيدلا يقت يضاقلا ,فلخ نب باهولا دبع نب نمحرلا دبع (ة)

 .31591/ ةنس راذأ 11/146 ةنس ىلوألا يدامج 15 يف ةرهاقلاب يفوت .(يعفاش)

 12١ مالسالا خيرات .يبهذلا ؛ظح4 :* 517 يتينويلا 4و 113 و 174:54 ج يريونلا

 54-236 1:8 يكبسلا هظا#

 1١١. 949:5 لماكلا نيثألا نبا :مجار .1158/854 ةنس كلذ ناك (1)

 ناطلسلا هلحم لحو ,1؟50/364 ةنس للتق يذلا زطق رفظملا كلملا ناطلسلا مايأ دصقي (؟

 .سربيب رهاظلا

 اهانعم ةيمجعأ ةظفل يمو ءراكيب اهدرفمو ؛تاراكيبلاو ؛(ظال؛ )197/5١11: ينيعلا يف (”)

 .لاتقلا ةموح

 .8 ةيشاح 2187 : خيرات ؛دادش نبا
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 ,نانيد فلأب هيلع معنأو 0'2(كلذ ناطلسلا) بجعأف .«ميظع لام اهيلع مرغ

 نينادفلا وحن نيرصقلا نيب لثم يف هنم رثكأ ماعنإ رهاظلا كلملا نع عمسي لو

 // ناطلسلا مسرو .«"اهبناج ىلإ مامحو ناتسبو لبطصا اهلخادو ةبصقلاب

 .اهرمأي وشنلا لفكتو ءاهيلإ جاتحت يذلا فائصألل هسفن دصري نأ وشنللإظ

 ميظع ملظ سانلاب عقوو «لاومألا ليصحتو هريغو فانصألا حرط يف عرشو
 .حرطلاو يمرلا ةرثك نم تناعو

 اهثداوحو ةيامعبسو نيئالثو عبرأ ةنس لوخد ركذ
 ك؟ووخأ ىلعو ””بجاحلا ساملأ نيدلا فيس ريمألا ىلع اهيف ضبق

 مسرو ناطلسلا جح ال اهلوأ ءاهركذن تقفتا بابسأ هيلع ضيبقلا قفتا ناك

 ريسمألا نيبو هنيب ناك [و] ,ةعلقلاب 2*'[ةباينلا راد يف] ميقم نوكي نأ
 اناكف .هيحاص ىلإ اهب ليمي مهنم لك ةبحمو ةدوم كركلا بيان (5>نيدلا لامج

 لخاد ميقم "”دحاولا دبع اغبقا ناكو «ءلسرلاب امهنيب لسرعلا نارشكي

 .هسفن ملقلاب شماحلا ىلع ةكردتسمو لصألا نتم نم ةطقاس )١(

 اهلبطصاي رادلا هذه ةعس ءاجف ,ناطلسلا ماعنإ مظعأ نم اذه ّدعو» : يلي امك يزيرقملا ةرابع )١(

 .«نيناذف وحن اهبئاجب مامحلاو اهئاتسبو

 .54:5 ططخلا ,يزيرقملا

 . 1/7 : 5 يراداودلا نباب نراق هيلع ضيبقلا خيرات نعو .؛ةنسلا هذه تايفو يف هتمجرت درتس (م)

 132824 1777/1084 ةنس لتق ءاَرق نيدلا فيس ريمألا ىعديو (4)

 .756:7/ ؟ يزيرقملا ؛؟ل1 :9 يناولا .يدفصلا

 .هسقن ردصملا «يدفصلاب نراق . يزيرقملا ةعجارم دعب نيفقعملا نيب ام فيضأ (6)

 . 81 تايفو يف هتمجرت درتس (5)
 ناطلسلا ةجوز ياغط ةدنوخلا وخأ وهو ,يرصانلا نيدلا فيس ريصألا ءدحاولا دبع اغبقأ (9)

 يلو مث ءرئامعلا داشو كايلامملا مدقمو راداتسأ راص نأ ىلإ اقر يذلا نووالق نب دمحم رصانلا

 هيلإو 2944 1847/9/44 ةنس ةيردنكسالاب هسبحب يفوت . صمح ةبايت رصانلا ةاقو دعب

 .رهزألا عماجلا راوجب ةيواغبقألا ةسردملا بسنت
 سايا نبا 491:١ رجح نبأ ؛5/:570 يزيرقملا ؛ 05# 804:9 يدفصلا

0 
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 ةبيغ يف ساملأ نم لصحو .كركلا بيان هركيو ساملأ هركي ناكو .2''ةلقلا

 ةفيظو صوصخو ةفيظو هل ريمأ يف نوكت نأ حلصت ال ةشحاف رومأ ناطلسلا

 دالوأ ةرشاعم ىلإ تفلتلاو بابشلا بح ىلإ ليم هيف لجرلا ناكو ةيبوجحلا

 ناك نأ ىلإ كلذ هايعأو ءمهليصحت ىلإ تافتلالاو مهيلإ برقتلاو ءارمألا

 نأ مهيلإ تفلتلا هأجلأف ءهيف سانلا يلصي يضرأ دجسم ةباينلا تيب راوجب

 دصق اذإ ناكف «ةباينلا تيب ىلإ هنم لخخدي رس باب // هتلبق راوجب حتف

 .بابلا كلذ نم هب لخديو .هيلإ هبلط دحأب عامتجالا

 ءرصم يف.هربخت عيشأو ءزاجحلا يف ناطلسلل قفتا ام قفتا امل ًاضيأو

 مالك هنم لصح هنأ اوركذ «ءببسلا كلذب شوشتم هرطاخ دحأ لك يقبو

 ددع ةيذآلا رومألا نم ءايشأ هيلع قلتخاو .هنع هظفحو اغبقأ هنع همهف
 يف ميظع فغش هل ناك لجرلا نأ هتحص تققحت يذلا ببسلاو ,ناطلسلا

 ذخأ هتيبوجح يف ناك هنإف ءةشحاف رومأ يف رجاتم هلو بهذلاو مهاردلا عمج

 عنصو ءابهنع ناطلسلا مهضوعو ءدنجلا نم 2؟9ةيفونملاب ةيعانعنلاو 25 شاوهب

 ريزانخلا بالجا يف هتراجت لجأ ناكو «ةريثك يضارأ اهيف أشنأو ,نيتاسب اهيف
 راجت اورضح اذإو «مهنمسيو دالبلا كلت يف مهعديو هدنع ىلإ ©”دالبلا نم

 ريزنخلا مهيلع عيبيو عئاضبلا مهنم يرتشيو نامجرتلا بلطي اهلسر وأ جنرفالا

 ةيدهلا مسرب ءيش راجتلا ةبحص حالس ةلمج دالبلا [ىلإ] ريس ناكو .همحشو

 راص نأ ىلإ ةلياط ةداعس كلذ نم دعسو ءرجتملا ليبس ىلع ءيشو .هابرقل

 مكيف نمو «بهذلاو // مهاردلا يدنعو :لوقيو ءارمألا دنع ةداعسب جهلي

 .لبجلا ةعلق باوبأ دحأ وهو ,ةلقلا باب :دوصقلا )١(
 .15؟:1/؟ يزيرقملا

 . كرابمو يزيرقملا ةعجارم دعب انه امو ءهيلع عقن لو «جاوهص» لصألا (؟)
 .افونم ةيالو رقم تناك .يرصملا رايدلاب يرحبلا هجولا نئادم نم (5

 14١8:7. يدنشقلقلا ؛5١78 :8 توقاي

 :قرشلا دالبو :(]55:17/17) يزيرقملا يف (14)
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 هيلع ىعسو ءزاجحلا نم ناطلسلا رضحح نأ ىلإ "')رمألا اذهب دازو 2 لثم

 عمتجيو لزني ناكف ءريمع ىمسي باشب فغش دق ناكو «ريثك يعس اغبقآ
 هرمأ رثكو ءسيش وأامرص نم ءيش برشيو باشلا رضحيو 5 ةيتاروألاب

 .نكاسلا رمألا اذه هيلع كرح يذلا وهو هفغشو

 نم بابلا حتف رمأ هوْغليو .هلوزنو رمألا كلذ ناطلسلا اوفرع انو

 ىلع لزنو هيلع ضبقو ءهب عاقيالا ببس ناك «ةلياطلا هتداعسو دجسملا
 «سفن ةوقو فسعو ريثك ملظ هوخأ يف ناكو هوخأ ىلع ضبق ريسو .هدوجوم

 اههركي يذلا رومألل هضرعت بجوت مالكب ملكتيو ءرمالا برشي ناكو

 ناكف ءهتطوح ىلإ ةنازخلا دهاشو ةلودلا لاله نباو وشنلا لزنو .ناطلسلا

 وحنو .مهرد فلأ ةيامتسلا وحن قدني شيخ يف مهاردلا نم هل دجو ام ةلمج

 ةلماك بهذ ةصايخ نيثالثو ؛"رانيد فالا عبرأو ءسولف مهرد فلأ ةيام

 اهتميق رصحت مل ةنمثم ءايشأو فحت ءايشأو. رهوجلا ضعبو اهعلخو «*:اهتاتولكب

 ءأشتلاو ريغص هابر دبع هدنع ناكو .هلالغو هدالب رياس ىلع ةطوحلاب رمأو

 .هبقاعو هيلع ضبقلا دعب ناطلسلا هبلطف ءهرمأ // ىلع علطي يذلا وه ناكو

 اذه هنع لقن نم مالك قّدصو .هذاتسأ هلعفي ناك ام عيمجب هل فرتعاف

 دكحاو دعب دحاو هيلإ رضحي ناك نم ىلع ناطلسلا هربختساو .شحافلا
 عفشف دبعلا لق ناطاسلا دصقو .ءارمألا دالوأ رياس نم عيمجلا هل مهركذو

 . هكيلامم رياس قرفو هسبحب مسرف .«كتشب هيف

 "هيعمل اذه يف دازو» : يزيرقلا يف (1)

 لئابق ةدع مهو .«تاربوع» و «تاريوأ» ىلإ ةبسن «ةيتاريوُعلاو و عقيتا ريوألا» مسرب دريو )1١(

 اومدقو 2318845/38 ةنس نازاغ مايأ سراف دالب خم اودرط ًأفلأ ١8 اهرسأ ددع غلب ةيراتت

 .تابهلاو علخلاب مهيءدقم ىلع معنأو .لحاسلا دالب يف اغبتك ناطلسلا مهلزنأف «ماشلا دالب ىلإ

 ماتا كنا هرج كيال عتق زوو ل91 :ةدبز «يروصنملا سرب

 .ةيرصم رانيد .فالأ ةعبرأو» (©1/15:/91) يزيرقملا يفو ءاذك (؟)

 :تاتولكو ؟و ةاتفلكو ةفلك اهدرغمو ,ينعألا سفن يدؤتو «اتاتفلكب» هسفن ردصملا يف (5)

 120200. 9161. ؟60..م. . سأرلل ءاطغ يهو (اساام ةظفل ةيسنرفلاب اهلبافيو ةتولك اهدرفم
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 فيرشلا زاجحلاب تقفتا ةبيرغ ةعقاو ركذ
 لغملا ءارمأ ضعب لتقب

 ربخلا عيشأو ءمرحملا لياوأ يف 2[ةكم نم] نيرشبملا اولصو ناكو

 تيقبو رامحلا يمر موي لتق هنأو .جحلا دصق ناك لغملا كولم ضعب نأ رصمب

 نيدلا فيس ريمألا ناكو «جاحلا لصو نأ ىلإ هربخ نيرظتنم كلذ يف سانلا

 نمم ةقث ينربخأف .قفتا ام رمأ تحضوتساو .ةنسلا كلت جح دق ؟")اغبصرب

 0©2يمالسلا نيدلا دجم اجاوخ كولمم كبلطق نأ ببسلا كلذ يف عالطا هل ناك

 مث نأ هيف ركذي «قرشلا كلم ديعس وبأ باتك هتبحصو هذاتسأ دنع نم رضح

 ذخأو هلتق يف ناطلسلا لأسو .ةنسلا هذه يف جح دقو ءانادعأ نم صخش

 .هتبقاع ىشخي هنأو ,ريثك داسف هيف هدوع نإف .دالبلا ىلإ دوعي الو هلام

 هنأو نأقلا مظع نم هنأو .روساي ىمسي ناك هنأ لجرلا اذه نع // اوربخأو ظا١

 ةعاجشلاب اهيف هل فرع ةريثك عياقو هلو «؟ةسنفقألاو ةيسورفلاب فورعم

 ضرألا ىلإ مقوو باشنلاب هسرف اومر ةميظع ةعقو هل تقفتا هنأو ؛مادقالاو
 مهضعب هفرعف ؛مهلتاقو لجار فقوف «لغملا نم ةريثك ةعامج هيلع تعمتجاو

 ةعامج هلتق دعب سرفلا نم هومرو ةرييبك ةعامج اوعمتجاو «بولطملا وه ناكو

 .ومخأ :15911//19 ينيعلا نم نيترصاحلا نيب ام )١(

 «يرصانلا بجاحلا اغبسرب نيدلا فيس ريمألا وهو .هاغبنسرب» و ءاغبسرب» مسري ًاضيأ دروو (9)
 . 1417 ناسين راذآ /9/47 ةنس لاوش يف ةيردنكسالاب هسيحم يف لثق .فلأ مدقم ناك

 .4174:1 رجح نبأ ء.8١1 114:1١ يناولا ,يدفصلا ء1511:1-7377 يعاجشلا

 هلصأ .قيقرلا يف صاخلا رجات .يمالسلا نيدلا دجم اجاوخلا «توقاي نب دمحم نب ليعامسإ ()
 راتتلاو نيملسملا نيب طسوت .لغملا دنعو دمحم رصانلا دنع ةدئاز ةهاجو هل تناكو ةيمالسلا نم

 ةنس ةرخآلا ىدامج ؟7 يف ءاعبرألا رابن يفوت .نيفرطلا نيب ًاحلص رمثأو .ديعس يبأ ناقلا مايأ

 .ةرهاقلاب رصتلا باب جرامت هتبرتب نقدو ١1847 يناثلا نيرشت 5 / 74

 ظفل امأ .587 -781:1 رجح نبا 57١+ 770:9 يناولا .يدفصلا ؛581:1 يعاجشلا

 آدمز . قنمما., 1. .بناجألا راجتلا ىلع قلطي ناك بقل وهف (هيكجاوخلا وأ هجاوخ) اجاوخذلا

 موب 1 مل ما لل 1كم وج دمع قب ةاممصعلمسالب ا. 3/7

 .«ةعاجشلا» : (وذا :19511//19) ينبعلا يف (4)
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 «حور هيف قبي مل هنأ اوملعو عقوو «حارجلاب اونخثا دقو الإ عقو امو مهنم

 موي ثلاث قافأو «ضرألا ىلع ىقلم نيتليلو نيموي ماقأ هنأو «هريغب اولغتشاو

 ءةعقولا ناكم نم برقلاب ةيرق ليللا يف لمخد نأ ىلإ ىشمو هسفن ىؤقو
 .فعضلا ةياغ يف هدجوف هيلإ ناحطلا جرخو بابلا قدو ,نوحاط ىلإ أجتلاو
 بيرغ انأو «ينوحرجو ةيمارحلا ىلع تعقو لجر انأ» :لاقف .هلاح نع هلأسف

 لخدف .«يرجأ حبرت تم نإو كتيفاك تشع نإف «ينيوأو ةنسح يعم حبراف

 «ءهسفن تيوقو هتاحارج نم قاف نأ! ىلإ مايأ هيوادي ماقأو ءهمركأو نوحاطلا هب

 ةرهش هل تناكو .هلهأ // ىلإ لصوو لّيمت نأ ىلإ ركنتم هدنع نم جرخخو و”؟
 هتايحب اوملع دق هءادعأ [نأ] ملعو هلاح رهشو دالبلا كلت يف ةميظع

 نم اولصو يذلا ءارمألا نايعأ نم وهو ءهنع لقانلا '0يل يكحو .هروهظو

 فرعي ناك ءرصم يف ناطلسلا هرمأو قداص لجر ناكو .نازاق دالب

 ءارمأ نيب ركذ هنأ هل قفتا ام رخخآو «دالبلا يف هحصو هقفار هنأو ,2“"زورينب

 نأ ديعس وبأ اوربخأو «كتفلا نم هدالوأو نابوجب ديعس وبأ لعف امل ءلغملا

 ملسأهئأ لجرلا اذهل قفتاو ءناقلا مظع نم هنوك اذه ميقي نأ دصق نابوج

 هوفرع نأ ىلإ مالسالا رمأ يف ىؤقو ءاهقفلاو ءارقفلا بحصو ءهمالسا نسحو

 وبأ رظنو هنذأتساو ديعس وبأل رضحف «ءمالسالا ضيارف ةلمج نم جحلا نأ

 هولقن ام ىلع ءلاجرلا متأ لجر ناكو ءهرظنمو هلكش هباهف هيلإ ديعس

 جاتحي ام عيمجب هزهجو هبرقو ديعس وبأ همركأف هيئيع نيب ةحيال ةعاجشلاو

 بكر ريمآأ بحصأو «كلذ دعب بهذ :0نيماوط ةرشعب هيلع معنأو ءهيلإ
 . همظعيو هتمدخ يف نوكي نأ قارعلا

 ينيعلا .«يوارلا لاق» :ةرابعب كلذ ىلإ ريشيو ءيفسويلا نعًاصن ةياورلا ينيعلا فخأ (1)
 .اهدعبامو ىلإ :؟١؟/؟ةزأآ

 .هاناخلبط ريمأ ناطلسلا هلعج دقو (79)

 7 .1348 :17/7 يزيرقملا ؛! 184-104 :ا/ يدنشقلقلا

 ينعيو ؛نموتو نمت يكرتلابو ءناموت وأ ناموط هدرقم .يسراف ظفل ؛نيماوتلا وأ نيماوطلا (5)
 .رانيد فالآ ةرشع انه دوصقملاو ؛ةدع تالالد هلو ءفالآ ةرشع

 ف



 ظال؟

 كالا

 نم لجرلا اذه نأ» :هلتق '”وارأ نم هوفّرع ديعس وبأ نم هقارف دعبو

 اذهل مكحلا نوكيو .كلاح ريغتي نأ «نمأن الو ريبكلا ناقلا // لصأ

 لاخلا قفتاو .«لملا نيب هنأش مظعع اذه لثم لغملا رمأ يلو اذإو .لجرلا

 وبأ بتكو ءةروصلا هوفّرعو ءريزولاو ديعس وبأ ىلإ يمالسلا نيدلا دجم بلط
 نأو ءجح دق نالف نأ» :هفّرعو ءببسلا كلذب رصانلا كلملا ناطلسلل ديعس

 «نيملسملا ىلعو انيلع هتبقاع ىشخي رمأ هنم لصح امبرو ناوعأ هل لجر اذه
 كبولطق ةبحص باتكلا ريسو .«تقولا اذه يف هنم ةصرفلا تنكمأ دقو

 ولطق لقنو دوصقملا مهفو هيلع فقو امو .ناطلسلا لصوو ءيمالسلا كولمم

 نجه مهاطعأو برعلا نم نيليلد بلطب مسر ,ةافاشملا نم هعم ام كب

 دوصقملا همهفأو اغبصرب نيدلا فيس ريمألل باتك بتكو .مهملا اذهل اوحلصي

 ,ةكم ءارمأ ©"0ةثيمر [فيرشلا] و 2") ةفيطع فيرشلا هرمأ يف كرشي نأو «هيف

 هنإف «مهتبحص يمالسلا كولمم كب ولطق نوكي نأ مسرو ءمىلاعت هللا اهفرش

 وذ لهتسم رصم ىلإ هروضح ناكو .هأر هنأ ركذ .«لجرلا ةفرعم نع هلأس

 ماقأو «لاوش نم لوألا // رشعلا ("2ودرألا ؟©زيروت نم هجورخو ةدعقلا

 الو .2')هيلإ جاحلا لوخد موي ةكم ىلإ هلوصو ناكف بكرو «مايأ ةرشع رصمب
 .ءاوأرد دصقي هلعلو .لصألا يف اذك )١(

 رخآلا عيبر ١4 نينثالا راهن ةرهاقلاب يفوت .ةكم فيرش «ينسحلا نسح نب دمحم نب ةفيطع (1)

 145 لوليأ 15/9048 ةنس

 نب ةفيطع ةمجرت) لهخملا ءيدرب يرغت نبا ؛483- 468:17 رجح نبأ ؛١:760 يعاجشلا

 . (دمحم يمن يبأ

 نأ ىلإ ةراشالا عم ىلوألا ةيشاحلا #1 8ةحفصلا يف هتجرت تقبس دقو ءمدقتملا وخأ وهو (5)

 . يزيرقملا ةياور يف هركذ دري مل ةفيطع

 , ةيناريالا ناجيبرذأ ةعطاقم ةمصاع يهو ءزبربت وأ زيروت (4)

 811301516 را «1مطتم» لكل لال 7 كتم - 5931

 ةيلوخملا ةلودلا ناطلس رككسعم اهب دارملاو ءركسعملا اهانعم ةيلوغم ةظفل :(0500) ودرألا (ه)

 . سرافب
 ل8 مك كلل 115 :لئاضفلا يبأ نبا :رظنا

 تتيذ لوأ يف ناك ةكم ىلإ يمالسلا كب رلطق لوصو نأ ىلإ ("519/ :7/17) يزيرقملا ريشي (5)
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 ءرصمب ترج ةريثك رومأ نع اوعاشأو ؛هببسب اوشوشت هروضحب اوملع

 أرقو هيلع فقو نم يل ركذف .ناطلسلا باتك هاطعأو اغبصرب عم عمتجاو

 اذإ هنأ «قازّرلا دبع نب دمحم نيدلا رصان وهو قيرطلا يف هل قيفر ناك هيلع

 ءدوصقملا مهفّرعتو ةكم ءارمأ نيفيرشلا بلطب مدقتت انموسرم كيلإ لصو

 امههمو «ةليح لكب هيلإ راشملا لتق يف لّيحتتو ءانمسر ام ىلع كل نوع اونوكيو

 كبلطق رضحأ هيف ام مهف املو .هفطتخت هريغو لاملا نم هتبحص ناك

 «ببسلا اذهب ديعس وبأ دهالب نم رضح هنأو ءدصقلا هفّرعو

 موسرسم هفرعو ةثيمر فيرشلا بلط [اغبصرب ] ريمألا نأو
 هللاو» :هباوج ناك ةئيمر نأو .هروضت- ببسلاو رضح يذلا ناطلسلا

 ىقبنو انب قيلي الو كولم عم اذه نم ءيش لعفي نأ هنكمي انم د>أ ام .ريمأ اي

 . ةفيطسع لاق كلذكو .«ررضلا كلذ نم انل لصح امبرو .موقلا ءالؤهل ءادعأ

 غولب ىلع لّيحتلا يف عرشو ءهسفن // ىلع دمتعا مهتقفاوم ةلق ملع (ملف ظمع

 ءاهاطخ هللا دنع رصقأ ناك امةّمه ايف .هّدح ءاشحفلا يف زواجت ولو .هدصق

 برعلا ضعب بلط هنأ هيأر ىضتقاو .اهاطخت ول هدعسأ ناك ام ةمزعايو

 ,(9ناطلسلا نعو هنع ةريثك ديعاوم هدعوأو .هتبحص اوناك يتلا 2'>ةباجنلا

 اوحضو ءةفقولا اوفقو نأ ىلإ ربصو ءهدصقم ىلع هقفاوف «ضرغلا هفّرعو

 هببسب هوّدعأ امل يودبلا ٌدتعا دقو اغيصرب بكرو .؟"2رامجلا يمرل اورضحو
 .هبرضو هيلع بثوف .دصقملا هنأ هوراشأو «لجرلا اوبراق نأ ىلإ

 روساي لتقم ركذ

 ىأرامل .هكيلامم ضعب هفلخ ناكو «ضرألا ىلإ هاقلأ

 #1 يآ 07# ةنس ةجحلا 7<
 لئاسرلا لقن هتمهع ((عيرسلاو فيفخلاو ابنم يوقلا) لبالا نم بيجنلا بكار وه باجتلا )١(
 1 . اهباحصأ ىلإ اهغيلبتو
 . 748:15 روظنم نبا

 .«هنيع ألم امي هدعوو»م : يزيرقملا يف (0)

 موي يناث يف روساي بكرو .رحنلاو فوقولا نم كسنلا جاحللا ىضق املف» :هسفن ردصملا يف 5

 .ةرامجلا يمرل رحنلا
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 و4

 ظل

 نيب هنم برهف .هبلطف هيلع هسفن ىمر .هذاتسأ برض دقو يودبلا

 فيسلاب هبرضف ءيودبلا لتقب هكيلاع ضعبل انبصرب راشأف 20 ليخلا

 دي يف عقي ال ةيشخ يودبلا لتق اغبصرب ناكو .ًاضي بأ هكولمم اولتقو هامرأ

 .. هفرع نم ىلع فرتعي هباحصأ

 ةرفغملاو وفعلا ناكم ؛ناكملا كلذ لثم يف مهلاه ام سانلا تار الو

 توصلا عفرو ؛ةفرعب فقاو دحوم ملسم لتق قفتي نأ «بونذلا يمرو

 ,روساي لتقم نييقارعلا بكر غلبو «سانلا تبكرو جاحلا رياس // يف

 ىلع نزح ىكابتت هلوح سانلاو ءامدلاب بضتخم وهو هولمح دقو هكيلامم تءاجو

 اغبصرب وحن اوبكرو .مهسوفن تماقو ءهرمأ مهلاه نييقارعلا هتأر املو .هباصم

 هللا تيب جاح ناقلا مظع نم كلم ىلع اذه أرجي فيك ءريمأ ايو :اولاقو

 لكشم هرمأ نأ مهفرعف .«؟رامجلا يمر دنع لتقيو ؛ةفرعب فقوو مارجلا

 ,هئاذعأ نم دحأ هعبتا امبر هنأو «؟'2دالبلا لهأ نم ناك هلتقم نأو هيلع

 لجأل هلتق يوادف هيلإ ريس هئامرغ نم دحأ نوكي وأ «رآث وأ مد هيلع هل نممو

 يودب لجر وهو ءهبرض دقو هانيأر يذلا انلتق دقو» .هنم هرطاخ يف ءيش

 نم هتبحص رضح هنأ كش هيف ام اذهو .هتيلح ريغ دقو «برعلا ةيلح سبال

 ريمأ ناكو .20ةنتف مهنيب موقت تداك نأ ىلإ ريثك مالك مهيب قفتاو .«قارعلا

 وبأ رمأب اذه نأ قفتا يذلا رمألا مهفو .لقاع ريبك لجر يقارعلا بكرلا

 لصح اميرو ءطرفلا هيف طرف لجرلا نأ تقولا كلذ هباحصأ فّرعف ,ديعس

 نم اوضهنو . مهدالب يف نحنو برح ا تبجوأ // ةعزانم لجرلا اذه رمأ نم

 روساي اومّلستو ريخ ىلع اوجرخأو اغبصرب عم رمألا اوفطل دقو هدنع

 مويلا كلذ سانلا دنع ناكو .«)انمب اونفدو اودقكو مهولّسغو هعم هكولمو

 .لبجلاوحن برهو» : يزيرشملا يف )١(
 . (ديعس يبأ ناقلا ةلود) قرشلا دالب دصقي (7)
 "+ يش هنم مهسوفن يفو هنع اوفرصناف» :(”54 : 7/7) يريرقملا يف (؟)

 _ رامبل هيف يمريو جحا هزي يذل يداولا جرد يف «ناليم اهوط .ةكم نم خيسرف ىلع ةدلب (5)

 . مرجلا نم
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 لثم يف ةداهشلا هل تلصح فيكو ءلجرلا اذه ببسب عجوتو ءاكبو نزح
 موي هل ناكو «قارعلاو ماشلاو رصم لهأ رياس هيلع ىلصو ءفقوملا كلذ
 ناك ءاغبصرب كيلام ضعب نم ينغلبو .سانلاو ةكيالملاو هللا هدهش دوهشم

 لجرلا مهل لاق ةضوافملا اغبصرب نيبو مهتيب عقو امل مهنأ «لغملا ناسلب فرعي

 روساي جرخ ثيح نم هللاو ءاولوقت شيإ» :لغملا ناسلب قارعلا بكر ريمأ
 ء«قارعلا ىلإ دوعي ال هنأو «لتقي هنأ تملع ءانعم رفاسو ديعس وبأ دنع نم

 لق ام لثم هل هلتقب رصم بحاص ىلإ ريس وأ .هبقاري انعم هلتاق ناك اًمإف
 . هلفد ىلع لاخلا لصفناو اونكس همالك اوعمس امل مهنأو ,2300شادرمد

 هلتقل اوبتعأ امبر مهنأ نييقارعلا نع اغبصرب فّرع نم رضح اولحر الو
 هنأو «لزانملا يف // هرثأ نيفتقم مهنأو ءهتبحص اوناك يذلا روساي ةعامج عم رو

 ةناجهلا دنع هسفن يفخي مونلا دنع راصو .هسفن ىلع سارتحالا يف ذخأ

 سارتحالا كلذب يقبو .ةناجهلا ضعب هيف ماني يذلا هناكم منيو .ناملغلاو

 يف يداولا يف ةجض قفتاو .””ارفصلا يداو لزنو ةكم نم جرخ نأ ىلا

 لاز امو .ءيشب هنم اورفظي ملف ,هتلزنم اودصقو نييقارعلا تبكرو ءليللا
 «قارعلا بكر نم اوقرتفاو 2 يبنلا ةنيدم لد نأ ىلا فوخ يف مهرمأ
 . مهرمأ نم نآمطاف

 ةزغ نم ؛هكولمم ريسو :©0ماشلا بيان [زكنت] درو مايألا كلت يفو
 .هتداع تناك هذهو ىلوخد نوكي مسري ىتمو .لصاو هنأ ناطلسلا فّرعي

 جرحم ناطلسلا نأ هذاتسأل لوقي نأ هكولمم فرعو ءروضحلا ةعرسب هل مسرف

 ببسلا ركذنسو «ةدحاو ةملكب هيف هعم ثدحتي الف «ةلودلا لاله نبا ىلع

 .178-174 : ينيوزقلا ؛ 198-144 :8 توقاي -

 .6 مقر ةيشاحلا ء +١18 ةحفصلا يف درو ام عجار .نابوج نب شادرمد دصقي )١(

 . ؛ مقر ةيشاح 187 ةحفصلا عجاو .ناكملا اذهب فيرعتلا قبس (1)

 .ةرخآلا يدامج ١8 سيمخلا موي ةزغ ىلإ زكنت ريمألا مودق ناكو (*)
 754 :5/17 يزيرقملا
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 ظاعمو

 عمجو ءاهركذنت ةريثك رومأ ىلع ناطلسلا عم قفتا وشنلا نإف «كلذل بجوملا

 «ماشلاو رصم نيرشابم عم ثدحتي كلذ لثم يف عرشو «تارداصم ىلع هيأر

 // راجتلا رياس ىلع حرط كلذكو باسحلا لمعب مهل مسرو .ىيلإ مهبلطو
 .ةرهاقلاو رصم نم

 يف نوصوق ريمألا ىلع 7'2نيدلا لالج يضاقلا لخد ةدملا هذه يفو

 مضيو هب هلمش عمجي نأو ءرصم ىلإ قشمد نم "هللا دبع هدلو روضح
 .ديربلا ىلع رضحف مسرف .هروضح يف عفشو ءهرمأب ناطلسلا فّرعف .هتلئاع

 نيدلا سمش راد ذحأ دق هدلاو ناك . رمحبلا يف علقت هنأ ريغ ةم هل نكي مو

 يف هللا دبع عرش ءرضحاملف .اهب ماقأو «مهرد فالآ ةرشعب 9 شورطألا نبا
 يف رمتساو ءاهيلإ ةرهاقلاو رصم عانص ذخأو .هوبأ راد بناج ىلإ راد ةرامع

 «بارشلا ىلع فاكتعالاو هيتلاو هللا نم هيلع ناك ام ىلإ داعو ءاهترامع

 (يعفاش) نيدلا لالج ةاضقلا يضاق هللا دبع وبأ ( ,ينيوزقلا رمع نب نحرلا دبع نب دمحم (1)

 ةيرصملا رايدلا يف ةاضقلا ءاضق يلو ١7517. رايأ  ناسين /555 ةنس نابعش يف لصوملاب دلو

 +378 يناثلا نيرشت 14/0/88 ةنس ىلوألا ىدامج ١8 يف دحألا موي قشمدب يفوت .ةيماشلاو

 «نايبلاو يناعملا يف صيخلتلا باتك» :اهنم بتك ةدع فلأ . ةيفوصلا رباقمب نفدو

 ؟؟4» 565:9 يفاولا .يدفصلا ؛ 40:١ يعاجشلا 2456 - 424:7 :يدرولا نبا

 1594-1701 17 ةرسكذت ءبيبح نبأ 148 :14 ريثك نبأ ؛4"5  ؟58 :8 يكبسلا

 يرغت نبا ؛والالو  ظاالا :(نايلدوبلا ةخسل) هبهش يضاق نبأ ؛٠47 :5/7 يزيردملا

 .51 م1 :ماسبلا رغثلا «.نولوط نبأ ؛818 :9 موجتلا يدرب

 نم كلذل ناطلسلا هجرخاف .سانيالا سلاجو وهللاب هسامغنا هنع فرعو «نيدلا لامح هبقلو (1)

 ىرخأ ةرم جرخأ مث .نوصوق ريمألا ةعافشب رصم ىلإ داع مث ةده قشمدب ماقأو ءرصم

 ليينلا ىلع رصمب رمع .4+1؟ لوألا نيرشت 16/1/47 ةنس ىلوألا ىدامج ١١ يف ينوت .ديعأو

 .بستحملا ةكد دنع ةرهاقلا لمخاد ىرخأ راد هل ناك ابك ةمخف ةرامع ليفلا ةريزج نم برقلاب

 78514 -7913 11 رجح نبا ؛ظهع ظل :" نايعأ ,يدفصلا

 يفوت .شورطألا نباب فورعملا نيدلا سمش هللا دبع وبأ يراصنالا دسأ نب يلع نب دمحم (؟5)

 غلب دقو ءرصتلا باب رياقمب نقدو ء189 طابش 757/1/71/ ةنس بجر ؟4 يف ةرهاقلاب

 .نينامثلا

 155-158 ١: تايقولا , عفار نبا
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 راك

 رساجتي مل ةريثك رومأ نمو فاقوألا لاومأ نم قفنو ناك ام مظعأ رهاجتو

 هيلع وه امو هرمأ ناطلسلا غلبف ءاهيلع مدقي نأ هنكمي الو ءاهلعف ىلع دحأ

 نبا سبك ىلع ليحتي نأ هفرعو (7١ينسحملا نبا [نيدلا رصان ريمألا] بلطف

 ناكو .سانلا ةرهشب كلذ نوكي نأ ثيحب هعم نمو ءهللا دبع نيدلا لالج

 ينسحملا نبا يقبو .هيف ةعافشلا هدلاو بنجتي ىتح رهشي نأ كلذب هدصق

 ناك ام بنجتف // ناطلسلا ركذ امم ءيشب هللا دبع ّسحأ نأ ىلإ كلذ بقري
 _ (9هلعفي

 مهرومأ نم قفتا امو نيرداصملا ءامسأ ركذ

 رطاخل برقتلا هب دصق امو وشنلا نم كلذ يف مايقلا ركذ مدقت دقو

 نم هدصقم ناطلسلا غلب اذإ هدصاقم غلبي نأو .هضرغ عم هليمو ناطلسلا

 قفتا املو .تدجو ثيح نم لاومألا بهنو راجتلا ملظو «سانلا لاومأ ذخأ

 لاومأ رهظي هنأو «29نييبلحلا ةعفارم هركذو [يشدنفلا] ولول باتك روضح

 بجوأ ريثك مالك ملكتو ءماشلا نيرشابم رياسو سلبارط نمو بلح نم ةريثك

 اهب لاني رومأ يف هلمعتسا رضح اذإ هنأوشنلا ملعو .هروضحو «؟)زوكألا رييست

 بلطي راصو .ديج ناقتا هعم رمألا نقتأو ؛ناطلسلا عم ثدحتف .هدصاقم

 ىضتقا نأ ىلإ ةعفارملاب هتفيظو يف مهنم دحأ لك ملعتسيو مهددبمو نيرشابملا

 ضعبل نأ وشنلا فرعو .مارهألا يف ناطاسلا ناكو .«*ولولو زوكألا روضح

 .؟ مقر ةيشاحلا 018٠١ ةحفصلا رظنا .هتمحرت تقبس )١(

 .«بعللا نم هيناعي ناك ارع فكف» : يزيرقملا يف (9)

 .اهدعب امو 5 ةقرإ رولا يف درو ام عجار (؟)

 يقر مث ارادج ًآلوأ ناك .يرصانلا : ركألا نيدلا فيس ربمألا وهو هزكألا» مسرب اضيأ دريو (4)

 نيرداصملا بيذعت يف عونتف «نيواودلل ًادشم دمحم رصانلا ناطلسلا هلعجو ةرامالا ةبترم ىلإ

 ةنس ليقو 199 ناسبن 11/ا// ناضدر 18 يف قش دب يفوت .مهريغو باّتكلا نم

 ا

 401:١ رجح نيا ع585 يزيرقملا 458435 - 7448: ىفاولا ءيءافصلا

 ةصوخ ىذا 35 فاما | فمان تيسلا موي ماشلا مايه مددت ناك (9)
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 كرا

 ىلا

 ريسو «دوعلا ةعنصو نسحلاب ةعدبم ةيراج نيزلا وبأ نباب فرعي باّتكلا

 دنع ام هلوق قدصو «ترضح امل ناطلسلا فّرعي دحأ اورضحأ [و] ءاهيلإ

 دنعو ولول رضحأو .مارهألا نم رضح نأ ىلإ ةداعسلا // نم باّتكلا

 «مهمادق مهفقوأو بلحب يذلا نيرشابملا رياس بلط ناطلسلا ماّدق هروضح

 يف ناطلسلا اونوخي مل مهنأو ءلمك مهباسح نأ هوفّرعف .لاومألا نع مهأسو

 هركذ يذلا مه ركذيو .مهققاحيو مهعم ملكتي نأ ولول ىلإ راشأف .ءيش

 يف مبنم دحاو لك عم ملكتي ذخأف .زوكألا ناسل ىلعو هباتك يف ناطلسلل

 لاق'نأ ىلإ ةنهالاو شحافلا مالكلا يف طرفأو ءِيلمُج مالك هل لوقيو هتفيظو

 رياسو نوصوقو كتشبو عمسي ناطلسلاو ءبلح رظان ملعلا نب رخفلل

 تذخأ تنأ ء خالس اي .حوكنم اي «قلع ايو :لوقي وهو ,باجحلاو ءارمألا

 اذه ىلع مهضعب كحضيو بجعتت ءارمالا ثيقبو .«تقرسو تلعفو

 ءسلجملا اذه لاصفنا دنع ةلودلا لاله نب نيدلا يالع يل لقنو . مالكلا

 :لاقو ءمهجورخ دعب هبلط ناطلسلا نأ قفتا ام ةمجرت يل يكحو

 هنأو .«؟خالس اي .حوكنم ايولول لْوَق ربسفت نوكي شيإ «نيدلا يالع ايد

 شابوألا عمسأ // امنإو ءاهتيفيك نوكي شيإ فرعأ ام ,دنوخ اي هللاو» :لاق

 يفولول مالك رخخآ ناكو .«وه ام ملعأ الو اذه لثم اوركذي يرامحلا عم

 يتيام مهنم جرختشا انأو .ءالؤه يل مّلس ءدنوخ اي» :ناطلسلا مادق مهقح

 اوعرشو ءهيلإ لخدف وشنلا [نتاطلسلا] بلطو مهجورخب مسرو ««رانيد فلأ

 لاومأ هنم هل لّصحي باب لك نع هل حصفي وشنلاو .ملاظملا ىلع ثحبلا يف

 مايقلاو ,ناطلسلا نهذ يف اهلوبق تبجوأ بابسأ هضارغأ ىلإ لوصولا ببسو

 . هتقفاومو اهرمأ يف هعم

 هلاح نأ هفرعي عرش .هضارغأ ىلع هقفاو ناطلسلا نأ وشنلا ملع الو 1

 هدنع هلعجو هأشنأو هرّيك دق ناطلسلا نأو «27لام هل سيلو «فيعض لاح

 0 لق 534 137/7 يزيرقملا

 لامي لطربي نم وه الو فب لطربي لام هل ىبيل ريقف هناو» م14 :/5) يزيرفقملا يف (01)

 .:ناطلسلا
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 ظلال

 نأو ءاهريغو لالغلاو لاومألا نم رياخذلاو نيارخلا المي ديري هنأو .بيرق

 امبرو ءهنم نيبيرقلاو ةيكساخلا ةاداعمو ءارمألا دانعب الإ لصحي ام رمألا اذه

 مهلطربتو مهيطعتو كلام ذخأي نم نيداتعم ءالؤهو .ّلع كرطاخ ريغتي»

 هلصحي ام لك نوكيو .هيف اوثدحتيو كيلإ اوبرقي نأ نكمي ام الإو مهعناصتو

 ,مهرمأ ناطلسلا تفرع دقو ؛كدنع هلاح يشمي ام الإو // محل هفصن رشابملا

 مهرجاتم نإف .ةريخذلا كل تيّلمو لاومألا كل تّلصح.« مهتم ينتنكمأ نإف

 ءرانيد فلأ يتبل قوف مهيلع ناطلسلا صخت يذلا اهقوقح مهراجتو

 نم ءالؤه نأ هفرع ىتح هدنع نم ضب: امو .«كتشبو نوصوق صوصخو
 ميرحلا كتهو ةرماعلا تويبلا بارخ ىلع هعم قفتاو 2"2هدنع هئادعأ ضعب

 رياس يف مكحيو .راتخم فيك ةلودلا يف فرصتي هنأو .لاومألا ليصحتو

 هروج نم هدّلقاي رشبتساو ءهمكحب ًارورس هسفن تعلم دقو جرخو 3 ؟درومألا

 .هأنمتام هتّرسم نم المو .هئادعأ نم هضارغأ لان هنأ ملعو فملظو

 ءارمألا ضعب دنع .©0صِلخُملا هوخأ مادختساب مسري نأ ناطلسلا فّرع [و]
 هوخأ مدختساو .2؟7قانللا نيدلا فيس ريمألا دنع همدختساف ,ةيكساخلا

 يلو هرهصو !'”يزاجحلا رمتكلم نيدلا فيس ريمألا دنع "هللا قزر

 )١( يزيرقملاب نراق 137/5 954

 .هسفن ردصملاب تراق (؟)

 ه مقر ةيشاح 015١ ةحفص :رظنأ ,هتحرت تقبس (7)

 .فولألا يمدقم دحأ ؛يرصانلا قانلا نيدلا فيس ريمألا وهو .«قانلا» ًاضيأ دروو ؛!ذك (؛)

 71875 ناريزح 8/75 لاوش ١4 يف يفوت

 .508 :؟/؟ يزيرقملا

 ىلوألا ةيشاحلا 2117 ةحفص :رظنا (8)

 «نووالق نب دمحم رصاتلا كيلام دحأ .نيدلا فيس ريمألا «يزاجحلا يرصانلا رمتكلم (5)

 594/10/44 ةنس رخألا عيبر 15 يف لبجلا ةعلق ج جرب يف ًالوتفم يفوت هتنبا هجّوزو هدنع يظح

 . كلذ ريغ ليقو .141/ زومت

 لوو 888 :4 رجح نبأ الهو :1/؟ يزيرقملا ؛؟501 781 :ا/ نايعأ ء.يدفصلا

 ,25114 1/1١: سايا نبا
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 وكم

 ظعم

 ةعامج بلطو مهيلع علخأو «'"”هاش نوغرأ نيدلا فيس ريمألا دنع 0'2ةلودلا

 ةريثك رومأ مهفرعو هيلإ // مهبرقو مهملظو مهسحن ملعي يذلا باتكلا نم
 نمضتي قاروأ لمعب مهفّرعو «ةرشايملل مهنيع دق ناطلسلا نأو ءهسفن يف

 جاتلا دالوأ عم قفتاو «لمأو ناطلسلا لام نم ذخأ هنأ ةلودلا لاله نبا ىلع

 ©تنيدلا نيمأ كلذ ىلع هقفاو نم ةلمج نم ناكف .ناطلسلا لام ىلع قاحسإ

 نم اوضينو .تاهحلا رظان قرزألا نبا سمشلاو طومرقب بقلملا «؟يفوتسملا

 .قاروألا لمع ىلع هدنع

 دق ناك «لوغلا نباب فرعي باّتكلا ضعب نأ ىلاعت هللا هردق ام قفتاو

 اهرضحأو نيرشابملا يف ةعفارم قاروأ بتك .فرصأو ناطلسلا ناويد يف مدخ

 هل رومأب ملكتيو ناطلسلا مادق لوخدلا دصقي هنأ هفرعو .ةلودلا لاله نبال

 . كلذ يف باب حتفي ال نأو ءةنتفلا داما دصقو كلذ نع هاهنف .ةحلصم اهيف

 وشنلل هرمأ ةلودلا لاله نبا فّرعو هربخ عاشو ءرشلا ليلق لجرلا ناكو

 نبال رورسلا رهظأو .كلذ ببسب حرفلا وشنلا رهظأو ءقاروأ بتك هنأو

 امب ملعي // ملو نطابلا ميلس لجرلا ناكو ءهرمأب حرف دق هنأو .ةلودلا لاله

 بآ 11/9088 ةنس رفص 55 تيسلا موي ًالوتقم يفوت .ةلودلا يلو .ريطنخلا نب حوتفلا وبأ )١(

 لل

 .515 17/5 يزيرقملا

 دفص يلو . نوووالق نب دمحم رصانلا كيلامم نم ؛يرصانلا نيدلا فيس ربمألا فاش نوغرأ (5)

 ناريزح ١7/9/80 ةنس لوألا عسيبر 4 سيدقلا ةليل قشمدب لشق .قشمد مث بلح مث

 701 14 يناولا .يدفصلا .ةيفوصلا ىاقمب نفد ثيح ةيرصملا رابدلا ىلإ لقن مل «4

 نيا ؛ى057 :*/17 يزيرقملا ء3د١ 885 :/ه نودلخ نبا ؛770 :14 ريثك نبا ؛"ه4

 ه0 خ١ رجح

 قوللا نيب ام ةعقاو هب فرعت ةكرب هلو .ًاثوجسم رمالا هب ىهتنا دقو .:ةلودلا نيمأ» ًاضيأ دري (؟)

 . سقملاو

 لكم 1514 31194 117 ططخلا 4514 1717 575-799 كولسلا «يربرقملا

 كلذ وحنو هلاومأ جارختسا نم هتحلصم هيف ام ىلع هبنيو «ناويدلا طبضي يذلا وهو (4)

 431:86 ىدنشقلقلا
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 اهب غلبي دصاقم هفرعو ناطلسلل وشنلا لحخخدو .ءوسلا نم هقح يف وشنلا هلعفي

 رياس يف هل قفاوم نوكي نأ هفّرعو .ةولخ هيلإ ولول بلط دق ناكو .هضرغ

 نم لك هنأ هل فلحو ,قاحسإ جاتلا نبا ىسوم لتق نمض هنأو .هدصاقم

 هيف وشنلا دجوو «حيبقو ركنم لك ىلع هعم قفتاو .هل ةقفاوم هلتق هلتق راتخا

 ناطلسلا دنع نم وشنلا جرم امو .هدوصقم هغلبي هنأ ملعف «سفنو ةوقو جره

 هماّدق اوققاحتبو ,لوخلا نباو نيواودلا رياسب اولخدي نأ مهرمأ قفتا ىتح

 بلطي اومسرو ءوشنلاو ناطلسلا ضرغ هب اولاني امم ميايب قفتي مالك عمسيو

 قاروألا نع لوغلا نبال لوقي ع شو .23هيدي نيب عيممملا سلجأو « عيمجلا

 طومرق هل بدتتاف مالكلا يف عرشو ماقو .اهيف ملكتي هنأو ءاهبتك يذلا

 الو ةباتكلا ةعانص فرعي ام اذه كسار ةابحو .دنوخ اي» :لاقو .يفوتسملا

 اهلك كلاومأ لمعأ دقو فتيلخ يذلا دشملا اذه ةراشإب الإ قاروألا اذه بتك

 نع // ناطلسلا لغشي ىتح هل هيفس اذه ماقأ كنم يشخو ءابب لطربو

 اهب حموسُيو هقوقح لابت ءيشو ليطرب حورت اهعيمج كلاومأ نإف .هلام بلط

 نبا قح يف ةعفارملاو مالكلا اذه يف عسوأو .«ءارمألا ىلع ةمدخ هل لمعُيو

 مدختسا نيازنملا المت تدرأ نإ ؛دنوخ ايو :همالك ربخآ ناكو .ةلودلا لاله

 طومرق عم وشنلا نم قافتاب هعيمج كلذ ناكو ىيزبق زبخلا يمسي نوكيدشم انل

 فلحو مدقت همالك ةلودلا لاله نبا عمس الو .هريغ ناسل ىلع هضرغ غلبيل

 اهيف هل الو هتراشإب نكي مل قاروألا اذه نأ هتجوز نم قالطلاب ناطلسلل

 هيلع نحف  ىكبو هماّدق هارعو لوغلا نبا برضب ناطلسلا مسر ناكو .ملع

 .وسلاب دحلأ لك مشع دقو اوجرختو .سلجملا ناطلسلا ضفو .هجرخأو

 ءكشلا نم ('0هلزعو هتيب مزلي نأ ةلودلا لاله نبال مسر موي ٍناثو

 )١( راذأ 11 / ةنسلا نم بجو © يف كلذ ناك 4"188

 يرزملا : 817

 )١(عزل راذآ 17 /ةنسلا نع بجو ه يف تبدلا راهن هتفيظو نم ةلودلا لاله نبا 38881

 ملت بك الل نرحل كال“, له ب11 د يروح دك!

 الفلات



 ظل

 ولول ىلع اوعلخأو , نيواودلا دشل زوكألا نيدلا فيس ريمألا ىلع اوعلخأو

 . قوقحلا صالخو نيرداصملا عم ثيدحلاو "'”لاومألا صالخل نوكي [ يك ]
 ©9ةرازولا راد يف اوسلجو همادق ولولو ةلياط ةمرح ين زوكألا جرصُنو

 اومسرو « فياظولا بابرأو نيلماعملاو باتكلاو ناَمُضلا رياس // تبلطو

 اهلمع يف اوفقوتي ملو . هلمهأ يذلاو ةلودلا لاله نباب قلعتت قاروأ لمعب مهل
 ذولي نمو هبراقأو همازلأ رياس ىلإ هرمأ جّردتو « ةلودلا لاله نبا اوبلط لب

 © ْغياصلا توتكب ىلعو «؟ةلودلا مدقم "2دارزلا نب دلاخ ىلع ضبقو « هب

 فّرعو ©"'هبراقأو هتدفح نم هب ذولي ناك نم رياسو 2”»هوبأو قازرلا دبع نباو
 « نسح مالك همّلكيو هناكم يف ةلودلا لاله نبال لخدي نأ زوكألا ناطلسلا
 ةحلاصمو هلاومأ عيضت نم ةريثك رومأ كنع هغلب ناطلسلا نإ» : هفّرعيو

 عيضي ام هتمدخ اذإ تنأو , لاومألا تلمهأ كنأو . هقوقح ىلع ريغلا
 ناكف .«ناهم تنأو هتلمح الإو . زيزع تنأو هل يذلا لاملا لمحا , كتمدخ

 فيس ريمألا ىلع علخأ» : يلب ام ءاجف جلت 11151 تاجا يلو 3٠ :7/7 يريرقملا يف اذك )١(

 نيواودلا دشم بترو يبلحلا ؤلؤل نيدلا ردب ىلع علخأو .ةلودلا ريدم بترو ركألا نيدلا

 506 :9 يراداودلا نبا يف ءاج امب ًاضيأ نراق .هزكألا بيانو

 .ليجلا ةعلقب )١(
 يف يفوت .اهتمدقت يلو نأ ىلإ ةلودلا فئاظو يف جردت مث .ةرهاقلاب ةيالولا رادب ًاصاقر ناك (م)

 1844 يناثلا نيرشت لوأ /9/48 ةنس ةرخآلا ىدامج 58
 227 - 45 15 رجح نبأ 45095 1/5 يزيرقملا ؛8اله :5 يراداودلا نبا

 ناوعألا ىلع ثدحتي يذلا وهو .ةلودلا مدقم» :يلي ايك (458 :8) يدنشقلقلا هفّرع (4)
 0. . . ةقودلا ىلع مدقملا دارملاو ؛ريزولا ةمدخل نيفرصتملاو

 . خرزملا ةجوز دلاول ًاكولمم ناك روكذملا نأ ىلإ (07/5:4) يراداودلا نبا ريشي (0)
 ركذيو .نيواودلا باّتك نم ناك .يرصملا يطبقلا سناكم نب ميهاربإ نب قازرلا دبع (3)

 ميركلا دبع نيدلا ميرك :امو (ةرازولا) ةلودلا يف بصانملا ىلعأ ايلوت نيدلو هل نأ نوحرؤملا

 نمحرلا ديع نيدلا رخفو 14٠١., لوألا نوناك 18/408 ةنس لوألا ىدامج ١6 يف ىقوتملا
 . 18888 يناثلا نيرشت 7/944 ةنس ةجحلا يذ ١6 يف ىوتملا
 .*74:5 دامعلا نبأ ؟89 38٠ : 7 رجح نبا ؛١1ا/7 :"/8 و الاله : ؟/* يزيرقملا

 9 175/717 يزيرقملاب نراق ()
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 رك

 ظل

 ةلهملا دصقأ امنإو . ناطلسلل وهف يل ام لك « ةعاط فلأو عمسلا » : هباوج

 نم لصحتي ام الإو « لوأب لوأ عيبأو ء ءيش قوس لك نوكي نأ لمحلا يف

 دحأ رضح نإف , يرمأ نع فشكلاب ًاضيأ يلع ناطلسلا قدصتيو ءيش يلام

 يف ةلهملا ىلع هرمأ // لصفناو . « يتمحري الف ءيشب هل تضرعت يننأ ركذو

 رانيد يفلأ هلصاح يف كلمي هنأ زوكألا فرعو « هب قلعتي امو هلصاوح عيب

 . ؟'"هلصاح عيب يف عرشو اهلمحب مسرف , هلصاح

 ةبيرغ ةذبن ركذ
 مالكب مث ءزجعم هنإف هللا مالك نارقلاب ربتعي [ نأ ] لقاعلل يغني

 اهيأي 8 : ىلاعت هلوق نمف نيبرجملاو ءايكحلا مالك مث . هيعباتو لي يبنلا

 مالكو « ةيآلا رمخأ ىلا 504ءايلوأ ىراصنلاو دوهيلا اوذختت ال اونمآ نيذلا

 نعل ءزع بوث مهسبلأ نم هللا نعل ةنوخ ىراصنلاو دوهيلا » : لقي يبنلأ

 «رارشألا ةبحاصمو مكايإ» : ءامكحلا لوق نمو . « زع بوث مهسبلا نم هللا

 لكل ةيفاكم ةعيبطلا » 8 مهوق نمو .. ٠ ءوسلا لجرلا ةقفارمو مكايإو

 . ( لجأ

 ةبحص هنيبو ينيب ناك ةلودلا لاله نب نيدلا يالع نأ هركذأ يذلاو

 ام (؟”نيدلا ميركل قفتا املو .هلاوحأ ةفرعم ىلإ ”7لو ؤي عامتجاو ةديكا

 ناكو « هتفيظو ىلع نيدلا يالع ىشم هناكم قاحسإ جاتلا مدخنو « قفتا

 هلحأف نوكسو يشيعم لقع هيف لجر جاتلا ناكو ء ءوس هنم هلاني نأ بقرتم

 بيرق / / ةلودلا لاله نبا نوكي نأ هركي ىسوم هدلو ناكو ءهبّرقو رفاو لحم هنم

 درو نأ ىلإ هنع هفرصيف . هوبأل كلذ ركذيو ,مهلاوحأ ىلع علطتم وأ . مهنم

 . ةفلتخم ةياور دروي ثيح (9الا/ 7975:9) يراداودلا نباي نراق )١(

 .ه ةيآلا قدئاملا ةروس.(1؟)

 . ىلأي :لصألا 5
 رظان ءريبكلا نيدلا ميرك يضاقلا ,يرصملا ديدسلا نب هللا ةبه نب ميركلا دبع دصقي (14)

 . 4 مقر ةيشاحلا 154 ةحفصلا يف هتمجرت تقبس دقو «ءصاخلا

 اولا



 رغا

 ثدحتو « ةرامع ىلإ جاتحي هنأو فيرشلا مرحلا بارخب ناطلسلل ربخلا

 لالج يضاقلا بلطف . هترامع ىلع قفتاو . كلذ يف ءارمألا عم ناطلسلا

 اضيأ ناطلسلا [ نم ] و عدوملا نم لام لعجي نأ هفّرعو [ ينيوزقلا ] نيدلا
 نم نيعيو ءهيلإ جاتمي ام زهجي نأ قاحسإ جاتلل مسرو «ء مرحلا ةرامع لجأل

 لاله نبا جورخ رمأ يف صلع قاحسإ جاتلا ىأرف . ةفيظولا هذه حلصي

 « هرمأ ىلع اوقفتاو 22نيدلارخف يضاقلا عم ثدحتو .ناسحإب ةلودلا

 ءدنوصخ اي» : لاقو ةرامعلا ببس يف ناطلسلاب نيدلارخف يضاقلا عمتجاو

 ايو : هل لاق ٠. نيعت نم رصبأ » : ناطلسلا لاق « ؟ لغشلا اذهل تنّيع نم

 دحاو يف ناطلسلا ةداعس ةلمج نم يهو . ةركف ناطلسلل تركفأ دق , دنوخ

 عفتي وهز : ناطلسلا لاق . « ةلودلا لاله نبا هنأو هيف هدجت هراتختاملك

 ء سانلا لثم ةرامعلا دصقت تنك نإ . دنوخ ايو : لاق. «ينوه ناطلسلا

 ناطلسلا هقفاوو « « دوعي نأ ىلإ هناكم يف هتبارق نوكيو لجرلا اذه نوكيف
 اوعرشو « هيأر بوصتسا نم الإ مهنم اهف . ءارمألا فّرع حبصأو . كلذ ىلع

 هترشابمو هروضحو «")هرفس ركذ مدقت دقو . هدنع لجرلا ركش // يف
 هيلإ وشنلا لوخد قفتيو هسلاجنو ليللا يف ةعامج هدنع عمتجن انكو «٠ دشلا

 دنعو « هترشابم رمأ يف ثدحتي فقيو « رضح نلو هل ضرألا سويف
 ال راصو « عيمجلا روضحب كلذ نم ريشك هل قفتاو . هلجر سوبي هجورخ

 ىلا لامو « هيلإ هبلق بلج نأ ىلإ هتمدخن مزالمو هتبحص بوكرلا قرافي داكي
 . همولعم دازو هتيحات

 نبا هنم ركش نم لوأف . ناطلسلا يدي نيب نيرشابلا بلط قفتاو

 23154 ةحفص عجار ,هتمجرت تقبس دقو . شيلا رظان يحل نبا نيدلا رخف يضاقلا دصقي )١(

 . ىلوألا ةيشاحلا
 بأ /931 ةنم نم لاوش رهش يف مرحلا ةرامعل زاجحلا ىلإ ةلودلا لاله نبا رفاس دقو (؟)

 نيداودلا دش يف دمحم رصانلا ناطلسلا هررق داع الو 1510 لوليأ

 185 17 رجح نبأ ؟899 137/1 يزيرقملا ؛60 +49 :4 يراداودلا نبا

 , 1571 يناثلا نيرشن /975 رفص رهش يف كلذ ناك (*)
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 رظنف ء حيلم بتاكو ديج ينارصن اذه نأ ناطلسلا فّرعو ةلودلا لاله

 ىلإ ىىلاعت هللا ردق امك ءاهراتخمي ةسارف هيف هل حالو . هعم ثّدحتو هيلإ ناطلسلا

 ضارغأ هفّرعيو هعم لتخي راصو « انمدق اك .كنأ هدلو دنع همدختسا نأ

 جاتلا يفوت نأ ىلإ يقبو . اهيلع هقفاوي نم دج مل ةنماك هسفن يف ةريثك

 نيدلارخف يضاقلا ىلع ىعسو ء صاخلا [ رظن ] ىسوم هدلو يلوو . قاحسإ

 يلوو ىسوم لزُع نأ ىلإ '''مايأب هتوم لبق هيلع نيدلارخف يضاقلا ىعسو

 ىمرو // هديب هرانز عطقو نيدلا يالع فقوو ”صاقخلا [ رظن ]وشنلا ظ١

 . هتدلاو كلذكو هل وشنلا اهددع يذلا بونذلا نم تناكو « هتمامع

 نبا ناكو « هترداصمو ىسوم ىلع لمعلا يف ةلودلا لاله نبال وشنلا لامتساو

 هنأ وشنلا ىلع طرشأ امدعب وشنلا عم لامف . ىسوم ةلياغ ىشحم ةلودلا لاله

 قفتاو . هلام ذخأيو ةفيظولا نم هجرخي امنإو .ةناهإ الو ىذأب هل ضرعتي ال

 وشنلا مايقو ةلودلا لاله نبال مهميلستو مهيلع ضبقلا نم ؟2هركذ انمدق ام

 ةلقوشلا ملعو « مينيب نأك يذلا طرشلا هل ركذو « هقفاوي ملف مهتبوقع يف

 . ءوسلا هل رمضأف ء مهيلع هتقفاوم

 رمتكب نم لاومألا ليص# نم قفتا , زاجحلا نم ناطلسلا رضح الو

 همامتهاو وشنلا لامعأ نم هلقع ترفان ءايشأ ىأرو « ؟©هريغو [ ىقاسلا ]

 اهلعفي ةريثك رومأ يف وشنلا ضراعي ةلودلا لاله نبا راصو .هيلإ هرمأ مّلس
 ء اثلا عم هب دوج هعم امو سائلا هنم صلخيو « هيلع اهحبقي سانلا عم

 اهلك تناكف « قافن الو ءاير ريغ نم ةيقاب ةدوملاو ةبحصلا كلت نأ دقتعي وهو

 72417 15/7 يزيرقملا ؛ول87 -ظ179 :8 نايعأ ,يدفصلا 34 :3 يراداودلا نبا -

 8417-744 337 يزيرقملا :رظنا (1)

 1777 ناعيا 15/9787 بجر 19 سيمخلا موب كلذو )5١(

 .84ا/ : هسفن ردصم ا

 44-5135 13/1 يزيرتملاو 3354 - 3388 :5 يراداودلا نبا : عجار (5

 ,7861/ : 5/7 يزيرقملا :رظنا (4)

186 



 نييركسلا ىلع حرطو «'0دنقلا راد ىلإ لزنو « سانلا رمأ وشنلا كلمو

 راجتو يلع ريمأ 9ةيراسيق لهأ بلط مث « لوقعلا رفان ءيش // نيراطعلاو و 4”

 نيكاكدلا اوقلغف « هريغو رجتملا مهيلع حرطي نأ دصقو ؟9نييشبارشلا قوس

 ءيشب ةداع مهل ام ءالؤه نأ هفرعو مهيف هلأسف ء ةلودلا لاله نبال اولمتحاو

 « مهيلع رظان 220 نيدلا لامج ريمألاو 240ناتسرملا نيكاكد ناكس مهنوك اذه نم

 "0هوفرعو كركلا بيان ىلإ مهعيمج اوبصتعاف « مهئافعإ ىلع هقفاوي ملف

 هرادتسأ هيلإ ريسف « لبقي لو هعم ثدحت ةلودلا لاله نبا نأو « مهرمأ

 لمحو . « مسر ناطلسلا , ثيدح يل امانأ » : لاقف . مهرمأ يف هبطاخو

 .ةكرسلا راد يبرغ .يودعلا مناغ نب ةفاذح نب ةجراخ ةطخخ يهو ءرصم طاطسفب اهعقومو )١(

 .ريبكلا نيدلا حالص رصانلا مايأ تيفلأ (دنقلا راد موسر) موسر رادلا هذه ناك

 .504 41١ 5:1 ططخلا يزيرقملا ؛5: 4 قامقد نبا

 يأ ةايح يف يتوت يذلا (حلاصلا كلملا) نووالق روصنملا كلملا نب ىلع ريمالل ةبوسنم يهو (؟)

 . نوطيق برد امهنيب لصفي سكراهج ةيراسيق راوجب ريبكلا نولمحلا هاجت ةرهاقلا عراشب عقت

 .م7:/10 ططخلا «يزيرقملا

 «يمطافلا مكحلا ءاهتنا دعب ثدحأ دق قوسلا اذه نأ (44 ه4 ص) هسفن ردصملا يف ءاج (5)

 قوسب فرع) مهريغو ةاضقلاو ءارزولاو ءارمألل ناطلسلا اهسبلي يتلا ملخلا هيف عابيو

 هسيلا دحأ رمأ اذإ ناك ناطلسلا نإف ؛(شوبرش اهدرفم) شيبارشلا ىلإ ةبسن نييشبارشلا

 ةوسنلق) ةمامع ريغب سأرلا ىلع لعجي لكشلا ثلثم «جاتلا هبشي ءيش وهو شوبرستلا

 . (ةليوط
 .و6 : ظافلألا نيش يدأ :رظنا

 ىفشتسملا هانعم يسراف ظفل وهو :«ناتسراميبلا» ةروصب ًاضيأ دريو (4)
 طاتاؤلا 08, درك. «ظقصتنكقم», ظلت 1, 2. ادك04 - |2618

 نيرصقلا نيب 1184/3488 ةنس نووالق روصنملا هاشنا يذلا ناتسراميبلا انه دوصقملاو

 . ةرهاقلاب

 ؛5ا ه6 :روصعلاو مايألا فيرشت ءرهاظلا دبع نبا ؛و4#  ظ؛* :طوطخملا :عجار

 خيرات .ىسيع دمحأ ؛+ :ةينسلا ةفحتلا ,ناعيجلا نبا ؛ظ14 واما؟ يريوشلا

 , 158 - م88 :مالسالا يف تاناتسراميبلا

 5*7 تايفو يف هتمجرت درتسو «كركلا بئان شوقا نيدلا لامج ريمألا دصقي (6)

 _ مهقرعو :لصألا (3)

 1مك



 ظاك

 ماد امهم ةلودلا لاله نبا نأ هفرعو ناطلسلا ىلع لخدو ةوقب هسفن وشنلا

 ناطلسلا لام نآو» .هرمأ يف غلوأو , هلعفي ءيش نم وشنلا نكمتي ال فقاو

 دقو الإ هدنع نم جرخ امو « ناطلسلا لامب مهيضريو ءارمألل ليطرب حوري
 . هيلع ضبقلاو هتبكن رمأ دقع

 ناطلسلا فّرعف « قشمد نم هجورخ وشنلا ْعّلب دق ماشلا بيان ناكو

 ىلإ هريختوت ىلع قفتاو « هرمأ يف ناطلسلل لأس امبرو رضحي ماشلا بيان نأ
 راجتلا نأو . كركلا بيان // رمأ هفرعو رفاسيو « ماشلا بيان رضحي ثيح

 مه نيكرتشم مهنأو « ريثك ءيش مهعم ناطلسلل قلعتي مهنأو . هل اوفقو
 نأو . فصنلا ةديافب ناطلسلل اهوعيبيو علخلا ءارش يف ةلودلا لاله نباو

 بيان نأو « ةدياف اهلك مهرد فلأ نيسمحو ةيام وحن ناطلسلا ىلع نيد مهل

 حورت : ناطلسلا لاقف . ةلودلا لاله نبا ضيرحتب مهقح يف مياق كركلا

 . 2« تكساو تنأ

 بلطو جعزناو . وشنلا نم ةلاسرلا ؟')هفرع كركلا بيان كولمم لزن الو

 كلملا ناطلسلا كب لمع شيإ « نيدلا وشن يضاق اي : هطخب بتكو ةاود

 ناطلسلا الإ كملستسا ام ؟ روصنملا كلملا فقو برخت ىتح ©"روصنملا

 مظك اهيلع فقو املف . « ؟ كنم روصنملا كلملا ناك شيإف ء رصانلا كلملا

 اهيلع هفقوأو , ناطلسلا ىلع لمخدو اهذمخأو «ةنتفلل مّلس اهلعجو امل

 . هيلع اهمظكو كلذل جرحف

 ناطلسلا فرعي ذأ « ءارمألا تسلجو ةمدخلل كركلا بيان علط الو

 . ناطلسلل دئاع ريمضلا )١(

 ةنطلسلا يلو .يمجنلا يحلاصلا يفلألا نووالق نيدلا فيس روصنملا كلملا ناطلسلا دصقي (7)

 1171/4 لوألا نوناك يناثلا نيرشت /508 ةنس بجر يف سرسيب رهاظلا نبا شمالس دعب

 يف هدلومو 21159 يناثلا نيرشت ٠١ /548 ةنس ةدعقلا يذ 5 يف يفوت .ةنس ١17 ةدمل مكحو

 .دوسألا رحبلا ىلع قاجبقلا دالب

 ممقالت. دعا «لعملشسانس» ظلم 111. كالذو - ت7
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 و7

 ظاع

 نأ يفلألا نووالق اهيلع ميسارم جرخأو ء هل وشنلا ضرعتو . فقولا رمأ

 ملف « لج الو لق ءيش هناكس ىلع حرطي الو , فقولل ضرعتي ال دحأ
 ينم قفشأ تنأام ءريمأ ايو : هل لاقو . هلوق ىلإ // ناطلسلا تفتلي

 . (هتبرخأ تئش نإو هترمع تئش نإ انأو , بأ فقو فقولا . يبأ ىلع
 ملعو . هلوق يف ناطلسلا اوقفاوي ءارمألا تعرشو . جرحم هعم همالك ناكو

 بتع ةلودلا لاله نبا بتعي وشنلا عرشو . كلذ يف ضرغلا دحأ لك

 نأ ىلإ املاح ىلع ةيقاب ةدوملا نأ هيريو ههجو يف كحضيو . ءاقدصألا

 مسرسي ىتمو « لصاو هنأ ناطلسلا فّرعو . ماشلا بيان كولمم رضح
 اهركذ مدقت يذلا ةلاسرلا تناكو . هروضح ةعرسب مسرف ١2'هلوخدب

 ةلمج نم كلذ دعب قفتاو . ةلودلا لاله نبا يف ثدحتي ال هنأ بيانلل

 مشير ةصايح ماشلا بيانل لمع هنأ هنطاب ةمالسو ةلودلا لاله نبا ةجاذس

 بيان نأ ملع اذإ هتداع نمو اهرمأ وشنلا فّرعو « ةعنصلا فارطأ نم

 يفوشنلا نذأتسا لصو الو . هيقتلي جرخب "2”سوفايرس ىلإ لصو ماشلا

 اذإ هنأو ء ناطلسلا ةهج نم بلطلا رمأ هنع دسي نأ هفّرعو . هاقتلمل هرفس

 ناطلسلل لخدو . كلذب هل معنأف « ءاود برش هنأ ناطلسلا فّرعُي بلط

 ع هئاقل ىلإ جراخ هنأو ءرانيد فلأ // اهيلع مرغ هنأو « ةصايخلارمأ هفرعو

 همهفي ماشلا بيانل ناطلسلا لوقل ببسلا كلذ ناكف ءرمأ هعم ربدي امبرو

 ةقفاوملاو ىلمعلا نم قفتا امو مهرمأ يف ناكف . هرمأ يف ثدحتي ال [نأ]

 ىللع لمع [ قاحسإ ] جاتلا نإف « مهنيب ردغلا بجوأ ام تاينلا فالتخاو

 قفتاف . ””هيدلوو وه درتفي هنأ ىلع رصم نم ةلودلا لاله نبا جورخ

 طوطخملا نم واله ةقرولا ةعجارم دعب نيترصاحلا نيب ام فيضأ (1
 .ةرهاقلا يحاون يف ةدلب (؟)

 . 127 :؟ ططخلا «يزيرقملا ؛ 518: توقاي
: 

 مقلانا املك خلل لم علم عمرجطتع اعل 1ظعورماعم 2. كفن - ل6

 4 مقر ةيشاح ,114 ةحفص عجار . ميهاربإ نيدلا ملعو ىسوم نيدلا فرش :امهو (")

 1مم



 لمعلا ىلع وشنلا قفاوف ء ىسوم ةبقاع يشخو « مهعم هتقفرو هروضح

 هب ردغف وشنلاب ةلودلا لاله نبا قثوو .«">هانركذ ام هل قفتاو . هيلع

 وي هل ىفتاو . هيلع راص ىشتنا ايلف ء2"2هل نوكي نأ ىلع هأشنأو هناخو

 ضبق ام لوأ ةلودلا لاله نبا ىلع ملستةعامج انعلط دقو « يروضحب

 علط دق وشنلاو الإ دعقن انقحل امو « لاملاب هبلاطو زوكألا هل رضحو «. هيلع

 ماق نيدلا يالع هار [ ال]و . هيف وه يذلا ناكملا باب نم لخدو ءهيلإ

 ليبقتب هاقتلاو . هتداع ىلع هلزنم يف هكلسي ناك ام هعم كلسف هيلإ

 تشع ال «.دنوخايو» : لاقو « عجوتو ةعمدب ىكبو هنضتحاو . ضرألا

 هيلع لجرلا لخخدو ءهايإو //وه سلج مث ء«اذكه هيف كارأ موي

 . ههبشي امب اهدعب لمعو « ريخ لك ناطلسلا نع نمضف « هل عّرضتو

 نم «©9رباص نبا مدقملا بلطف ©9مدقملا دلاخ كسم كلذ دعب قفتاو

 , مهل نيرداصملا اوملسو ءوشنلا ةروشمب *”نيعم نبا هقينرو ةيالولا باب

 . رصم لهأو "”بلح لهأ ىلع ولول طلستو « لاملا جارختسا يف اوعرشو

 تزواجت ام ةبوقعلاو فسعلاو ملظلا رمأ يف شحاوفلاو حيابقلا نم اولذيو

 )١( يزيرقملاو "54 "51 :4 يراداودلا نبا :عجار 17/7 548

 744 :37/17 يزيرقملا :رظنا (9)

 ,* مقر ةيشاحلا امك ةحفص عجار (5)

 1841 /ال44 ةنس يفوت .مدقملا رباص نباب فورعملا .دادش نب ركب يبأ نب ميهارسإ (4)

 1714 - 1847/1/41 ةلس ليقو ء1744

 7111١. رجح نبا ؛588 :/1؟ يزيرقملا

 نبا فرشألا ناطلسلا مايأ ةريحبلا ةباين يلو .ةلودلا يمدقم دحأ ناك ءنيدلا ردب هبقلو (8)

 .3754- 11251/ /ا/14 ةنس ابنع فرصو ,نووالق نب دمحم رصانلا نب نيسح

 .181/ : *//١ يزيرقملا

 هيلوت ىلإ ةفاضالاب ؛بلحب هتفيظو ىلع لظ دق يشدنقلا ًاؤلْؤَل نأ ةرابعلا هذه نم دافتسي )

 . ةرهاقلاب نيواودلا دش ةفيظول

 .الاله :5 يراداودلا نبأ
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 . مهتناهإو نيرداصملا رومأ نم اوأر املك ملاعلا بولق تلغتشاو . هذح نع

 وشنلا راصو « مهتبوقع يف عّونتو . قاحسإ جاتلا دالوأ ىلع ولول جرعو

 كلذكو . ليمج لكب ىسوم اولتق اذإ مهدعويو « هدنع ىلإ نيمدقملا بلطي
 ةرثك نم جالا نبا مّلْعلا لُجر ْتْفِلُيِو . مهرمأيف لاحلا ىهانت نأ ىلإ ولول
 دلاخ رضحأو. ىسوم الإ دصقلا نكي ملو « ةبوقعلا هنع اولطبأو « ةبوقعل

 ةعفارم ىلع هاخوتساو « هرضحتسي ناطلسلا نأ هفرعو .ولول هددهو مدقملا

 // بجاحلا "0لوقاع ريفست ناطلسلا يأر ىضتقا اهيفو . ةلودلا لاله نب

 ةيامب ماشلا بيان ىلع معنأو 0( . . ) نع ضوع 2'ماشلا بيان ةبحص ط

 (©شاشُب بقلملارامجق نيدلا فيس ريمألل مسر كلذ دعبو ء مهرد فل

 . صم ةباين ىل
  نيلقتعملا ءارمألا نع جارفإلا ركذ

 مهو . ةيردنكسا نجس نم ءارمألا رضحأ ريس «*هرفص رهش يفو

 ريمألاو "” جرف [ نيدلا فيس ريمألا ] هوخأو ©"0مَلْصَأ نيدلا يب ريمألا

 يفوت .قشمدب باجحلا بجاح رقتسيل ماشلا ىلإ ٌرْفُس دقو «لوقأ» ىرخألا رداصملا يفو ؛ادك )١(
 .1728/10/+م ةنس نابعش يف

 .161/ الا : 5/17 يزيرقملا ؛"ا/4 :5 يراداودلا نبا

 3884 رافأ ٠١ /ةنسلا نم بجر ” سيمخلا راهن ةيرصملا رايدلا نم ماشلا بيان رفس ناكو (7)

 , 1١8 15 موجنلا يدرب يرغت نبأ ؛؟الا :؟/1؟ يزيرقملا

 .ةدحاو ةملك لدمعب لصألا يف ضايب (5)

 موي صم ةبايب هيلع ملخأ دقو ,ةنسلا هذه تايفو يف هتمجرت درتس :«سامجق ًاضيأ مسريو (؟)
 رداهب نيدلا فيس ريمألا نع ًاضوع 188 ةنس لوليأ 1 /ةنسلا نم مرحملا سماخ سيمخلا
 . هئافو مكحب يرجنسلا

 21511 كا ةناتللا, هزل كام. 8.187 ؛ طولا :؟//7 يزيرقملا

 راالالا :5/5 يزيرقملاو 48١:7 يدرولا نباو 4*8 :يرزجلا يفو ؛ءاذك (ه)

 نم مرحملا رهش لهتسم دحألا موي ناك نيلقتعملا ءارمألا نع جارفالا نأ 0

 مم لوليأ 7 /ةنسلا

 ح نيدلا فيس ريمألا» : يدرولا نبا يفو ءيدرب يرغت نباو يدفصلاو يرزجلا يف اذك (7و (5)
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 نينس تس هوصأو ملصأ لاقتعا ةدم ناكو , 27ينامّرَقلا توُنْكَب نيدلا ردب

 . مهيلع ملخو . ؟"”رهشأو نيتس عبس ينامرقلا لاقتعاو ءروهش نامثو

 بجاحلا ساملأ نيدلا فيس ريمألا ةافو تناك رهشلا اذه يفو

 الو . شحاوفلاو رومألا كلت نم هركذ مدقت ام هرمأ نم ناكو . هسبحمب

 ةعامج هثيحصو دحاولا دبع اغبقأ ريس هلصاوحو هلاوم عيمج ناطلسلا ذخأ

 اولحرف . مهارد ةثالث ماعطلا هنع عطق دق اهلبق ناكو . نيرومأملا نم

 يذلا هعماج يف نفدو . ةعلقلا نم شعن ىلع لمح رابنلا ركابو . هوقنخو

 «هتيب يف يذلا ماخرلا ذخأب مسُرو . ””سنه نبا ضوح طخب هأشنأ

 رختفملا ماخرلا نم اهيف // عنصو رادلا اذه رمع دق ناكو « هعيمج علقوأو 5

 . هلتق دعبو « ميلاقألا رياس نم هل لمح ميظع ماخر

 كركلا بياث رفس ركذ

 هغلب امل ء هركذ انمدق ام ءرصم نم كركلا بيان جورخل ببسلا ناك

 هتمرحو هربك اهتم ةلع لوصفو ساملأ نيبو هليب تنا يذلا ةبحصلا نم

 نابعش ٠١ يف ملصأ يفوت .«ىشمرقدوخأو مالصأ» 217111:8511ئا00 يفو يخأو مالمأ د

 . ملصأ عماجي فرعي ةرهاقلارهاظ عماج هلو 7/47 ةنس ليقو 1847 يناثلا نيرشت 17417

 ىجرق يفوتو .(1841:1 رجح نبا ؛!17:7/7 يزيرقملا ؛ 175 - 586 :9 يفاولا يدفصلا)

 . 1545 لوألا نوناك يناثلا نيرشت /741/ ةنس نابعش يف ًاضيأ «ىشمرق»

 كلامك طاهعمطلعوب امل. 227 5 4:17 رجح نبا ؟الالا 7/7 يزيرقملا)

 ةنس رصم نوعاطب يفوت .نووالق روصتمللا كيلامم نم ناك ,نيدلا ردب ريمألا «ينامرقلا توتكب )١(

 4 ١814-2145

 2459 -148811 رجح نبأ ؛!ل88 :/75 يزيرقملا

 .«روهش ةعبسو نينس عبسو : 21:1715:151:1504 يفو ؛اذك (؟)

 مايأ يف صانخلا باجحلا دحأ ءهللا دبع نب سنه نب دوعسم نيدلا دعس ريمالا فقو وه ()

 ضوح طخ امأ .1760/5417 ةنس لاوش ٠١ تبسلا موي قوتملا بويأ نيدلا مجن حلاصلا

 .بلح ةراح نم برقلاب ةعقاو يهف سنه نبا
 . 188 : ؟ ططخلا «يزيرقملا

 :هسفن ردصملا .ناطلسلا نم رمأب لبحلا ةعلق ىلإ هعيمج هماخر لقن دقو ءسنه نبا طخب عقي (1)

 ا
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 ظاعه

 ناك ةريثك بابسأ يف هل هتضراعمو ةمدخلا لحد املك هل ناطلسلا مايقو

 وشنلا ملظ يف هعم ثيدحلا يف عرش دق ناكو . '')هنم اهراتخي ال ناطلسلا

 ء ىشني ًاضيأو ءهنع هعيمج كلذ ليزي نأ جاتحاف ٠ سانلا عم هدمتعي امو

 هذاتسأل لوقي نأ هفّرعو « هيلإ يرصملا نيدلازع 2! هراداتسأ بلطف « هريغ

 ريبك لجر تيقب دقف تنأو ءرومأ يف هنم يحتسي ىقب هنأ » ناطلسلا نع

 نإف . كحيرأ نأ يهتشأو , يتمدخ يف يشمتنأ حلصي ىقب امو . يدشع

 اف .دعقي الإو بيط هرطاخ نوكيو سلبارط ىلإ حوري راتخي هنأ تملع

 هفّرعو . هذاتسأل لصو نأ ىلإ ناطلسلا مادق نم جرخو . « هنم ٌرعأ يدنع

 امأو . الف يهتشأ ينإ امأ هلق حور » : لاقو مسبتف . هعيمج ناطلسلا لوق

 رسجي ال تكاس مينم دحأ // )لك هكيلامم اويقبو . « هفلاخأ اف موسرم

 : لاقو هرادتسأل تفتلاو « قرطم وهو نامز تكسو « باوج هيلع دري

 ِبّذعن ال ماسقالا لقأو . ينوه الو كينوه ال انيّلخي ىقب ام « هللاو»
 ىلع لعجت ال . دنوخ ايو : هل لاقف . « نوكي هللا هلعفي يذلاو . انرس

 لازامو .« كحيري نأ راتخيو ةقيقح هلوق نوكي امبرو « ءيش كسفن

 ناطاسلل هذاتسأ نع باوحلاب عجرو ؛ هرفس ىلع قفاو نأ ىلإ هعم فطلتي

 هيلإ هيلطو ءرانيد فلأ هل ريسو «. موي يناث هيلع علخأف . ةعاطلاو عدسلاب

 هتمدخ يف نوككي نأ اغبصرب نيدلا فيس ريمألل مسرو « هرطاخخ بيطو

 ناك هنإف هعادو ىلإ تجر «؟*هرفس دنعو . ةداعلا يراج ىلع هدلقيل

 .انيديأ تحت يتلا رداصملا عيمج كلذ دكؤتو )١(

 نم ريسألا وأ ناطلسلا تيب نوؤشل يلوتملا وهو ءورادتسأ» و «رادلا ذاتسا» ًاضيأ مسريو (؟)

 هذه هيلإ جانحت ام لكو ةيريكدشاجلا رمأ هيلإو «ناملغلاو ةيشاحلاو هاناخ بارشلاو خباطلا

 فلآ ريمأ ةداع نوكيو «تاقفتلا نم تريبلا
 75117 ططخلا , يزيرفملا ؛ 50:4 يدنشقلفلا

 ,لصألا يف ةرركم :«لك» ةظمل (©)

 لئاوأ» (138 )١4: ريثك نبأ يفف ءسلبارط ىلإ كركلا بيان رفس خيرات لوح فالتخا كانه (4)

 ماج اججكا اننا يفو .«(مرحملا) هرشع عسات» (3091 :7/5) يزيرقملا يفو .هرخآلا عيبر

 تركذب (*90/8:5) يراداودلا نبا ىفتكا منيب .«(لوألا عيبر) ةرشع سداس (هه.هنا..ط. 187)

157 



 نع لزعنا دق هتدجو ١١2سيبلب ىلإ لصو الو . ليلق سنأ هب يل لصح

 شيإ ١» : لاقو . ترضحف لإ راشأف دعب ىلع نارو . هدرفمب هقاطو

 عم ءاعدلا دحأ دافأ امو : لاق . كل وعدأو كعدوأو : تلق « ؟ كباج

 هكيلامم نم نيكولمم بلط مث .«اناست الو عجرا حور . رصانلا كلملا

 ةمدخ يف اونوكيو مهعم // بكري ؟")رادبرش مهتبحص نوكي نأ مهفّرعو و 1

 ٠ هرادتسأ بلط مث «هيلإ لمحي نوكي هيلإ ةجاحلا تضتقا اههمو ؛ اغبصرب

 نوكأ نأ يهتشأ لجر انأ يننأ هفرعو , هيلع ملسو هيلإ حور» : لاقو

 تبكر نإ ع ©ميسرعلا يف كعم ىقبأ يننأ راثخأ امو « يسفن عم يدرفمب

 هللاو انأو ء يدحو انأو كد و نوك ٠ يعم لزنت تلزن وأ يعم بكرت

 لصو ليلق دعبو . اهنم لحر دقو سيبلب نم تعجرو . « برهأ ام بوره

 هل مسرو .« سلبارط يف سلج هنأ ناطلسلا فّرعو « ؟؟2هدنع نم اغبصرب

 ناكم ريبك بجاح «*ريطخ نبا دوعسم ريمأو « ريغص بجاح نوكي نأ

 . دوعسم ريمأ عم بدأتي نأ اغبصربل مسرو « نينثإلا ىلع علخأو . ساملأ

 .لوألا عيبر رشع ثلاث نينثالا موي يف» سلبارط ةباينب كركلا بيان يلع ناطلسلا ماعنإ ا

 .ةيرصملا رايدلا يف ةيقرشلا لامعالا نم ةئيدم (1)

 نبأ ؛1:"18 ططخلا ءيزيرقملا ؛هذ :ه قامقد نبا ؛ 18-١19 :ميوقت ءادفلا وبأ

 15 :ةينسلا ةفحتلا «ناعيجلا

 ةدصرملا بارشلا عاونأ ىلع يوتحت يتلا (بارشلا تيب) هاناخ بارشلا رمأ يف ثدحتملا وهو (؟)

 .ريمألا مأ ناطلسلا صاخل

 ,19 3١, :4 يدنشقلقلا

 . مقر ةيشاح ؛115 ةحفصلا يف درو ام عجار (6)

 رخألا عيبر 35 يف سلبارط نم اغبصرب ةدوع ىلإ 21711185110 هرم, كأنو 8. 187) ريشي (4)

 . 374 يناثلا نوناك 4 /ةنسلا نم

 ةئس ىلوألا يدامج يف دلو .نيدلا رد ريمألا .ريطخلا نب نيدلا دحوأ نب دوسعسم (8)

 نيرشت © /084 لاوش ال يف قعمدب يقونو تارم ةدع سلبارطو ةزغ يلو 1184/4

 . 3"ها“ يناثلا

 ظفل امأ .844 :4 رجح نبا وده :1/1؟ يزيرقملا 4198  ؟97 :لويذ «يهذلا

 41:5 يدنشقلقلا : رظنا .ردقلا ليلجلا ريبكلا :هانعم بقل وهف ءيطخلا
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 نبا [ نيدلا رصان ] لزعب مسر 2'[نابعش يناث سيمخلا موي يف ]و

 لزعل ببسلا ناكو . ”يديربلا نيكذيأ يلوو « ةرهاقلا ةيالو نع ينسحملا

 فرعي نيمدقملا نم صخش «0[ ةرهاقلاب ] ةيالولا رادب ناك هنأ ىنسحملا نبا

 ّرْي لو « نيدلا ليلق سحن ملاظ لجر ناكو . ينومشألا نب «*[ دمحم ] ب

 حولتيو ارارم ناطلسلا يدي نيب رضح دق ناكو . هنم سحنأ هسنج ءانبأ يف

 , ملظلاب هفرعي نم ةلمج نم // وشنلا ناكو . سحنلاو ملظلا ههجو نم ظا

 لوقيو « هرمضم ناك ال هذنع هرخّذي ءوس سانلل رمضأ دق ناطلسلا سفنو

 نبا ىلع هسفن تربكف . « لغش هب يل نإف  هظفحا اذه » : ينسحملا نبال

 عطق ةضف هنم ذخأ هنأو « هنم اكش نم هيلإ رضحف « هيلع مظاعتو ينسحملا

 حارف « رهشأ ةبسكلا يف هلعجو . ملؤم برض هبرضو هكسمف , ةعئناصم

 «هقلطأف هيف عفشي ينسحملا نبال ريسف . هيلع لخخدو كركلا بيانل هوبأ

 امل ينسحملا نبا نأ ناطلسلا فرعي وشنلاناكف . يتوتو « هنيب يف ةّدم ماقأو

 نبا بلطف . هلتق لغش هب هل ناطلسلا نأ ملعو . هيلع ناطلسلا هاّضو

 لاق .« ؟ هيلع كتيصوأ يذلا مدقملا نيأ ١ : هل ناطلسلا لاقو , ينسحملا

 : لاق . عهل كتبوقع نم تام كلاوو : لاق . « تام « دنوخ ايو : هل

 رفثو .«دسفم ناكو . ةيعرلل ضرعتي ملظ لجر ناك .دنوخ ايو

 متي نأ راتخاف ء ناطلسلا جرح وشنلا ىأرو . جرحلا روفن هيف ناطلسلا

 . مهرد فلأ ةيام هسفنل يبورخلا دالوأ نم ذخنأ هنأ هفّرعو ءهيلع هجرح

 قفتاو , اهئادعسو رصم لهأ رباكأ نم مهتإف بيرغ رمأ ءالؤهل قفتا ناكو

 ريثك ءيشب مهل هيدي ىلع حتفو , هومركأو نظ نسح ريقف لجر // عم مط و ال

 ارماقأو . ريثك ءيش هنم لصح ةيقلب مهمهتا نم سانلا نمو . ةداعسلا نم

 .30/7 :5/7 يزيرقملاو "47 : يرزحلاو اله :4 يراداودلا نبا ةعجارم دعب ةدايزلا )١(

 بيان يشكزألا نب دمحم نيدلا ردب ربمألا كولمم ,نيدلا ءالع «يديربلا يشُكْرألا نيكديأ 0

 1778-3340 /ا/49 ةنس دودح يف يفوت . ةبحرلا

 4378 11 رجح نبا ؛©الغ: ؟يراداودلا نبا

 ٍي نب رم دعب نيترصاخلا نيب : 12 583:5 يراداودلا نبا ةعجارم دعب نيترصاحلا نيب ام فيضأ (4)و (7)
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 رمأ مبتيب لصح نأ ىلإ ةوسكلاو تاقفنلاب لجرلا كلذ اولصاوي مهو ةدم

 اذه نع يبورخلا نبا ىكحو ) . مهعفارو مهيلع ريقفلا لامحنا بجوأ

 ناك هنأو ء هيف مهداقتعا تبجوأ ةريثك رومأ مهعم هئادتبا لاح يف لجرلا

 كلذ ركنتسيف , «داوق اي مهرد فلأ تاه مقر لوقيو هوخأ ىلإ رضحي

 هل قفتيف . « تيك ىلع تيك نم كيلع أرجي ادغ داوقلا » : لوقيف , هحنميو

 ايندلا هيلع ترثك نأ ىلإ ءيش هوحنمي ال اوراصف . ةديدع ًارارم كلذ

 مسرو . ؟'!( لعف ام لعفف هيلع ناك ام هنع لازأو . هلاح دسفو تعستاو

 تيبل مهتم لمحو . ةميظع ةبوقع مهيقاعف «٠ يسحملا نبال مهلتقب ناطلسلا

 نم هروضح دنع ناطلسلا فرعو ءمهرد فلأ نيرشعو فلأ ةيام لاملا

 . مهنع جارفإلاب هل مسرو ءزاجحلا

 هنم نكمتي نأ دارأ ينسحملا نبا ىلع ناطلسلا جرح وشنلا ىأر امو

 زوكألا بلط . هسفنل هذخأ لاملا نأ ناطلسلا فّرع املو ء تقولا كلذ ف

 يف لاملا ماعتسيو يبورشلا حالص بلطيو « ينسحملا نبا بلطي نأ هفّرعو

 نبا نم تيأرو« يسحملا نياو يبورخلا نبا بلطو زوكألا جرخف؟ نم ةهج

 ءاقبإو ىلاعت هللا نم فوحخو قدصو ةزيزع ةورم ةعقاولا هذه يف يورخلا

 هضرغ غلبي ءايشأب هاصوأو « ةروصلا هفّرعو هيلإ هبلط وشنلا نأو « هنيدل

 أزهو .ريصخ كقح // يف لعف ام ينسحملا نبا نأ » : هفّرعو ءاه ظا#

 : يورخلل زوكألا لاقو « يسحملا نبا بلط زوكألا ىلإ رضح املو . « لتقو

 ملأ ةيام ينم ذخنأ .دنوخ ايو : لاق .«؟كنم اذه ذخأ شيإد»

 ايو : لاق . « لوقي شيإ عمسا» : ىبسحملا نبال لاق . « فلأ نيرشعو

 :لاق «؟؟هرضحا .هتذمخأ يذلا لاملا نيأو» :لاق .«لجرلا قدص ءدنوخ

 جرخأو هب لاملا تيب نم لوصو تذخأو .ةنازخلل هتلمح لاملا ءدنوخايو

 يذلا الإ ناطلسلل هتذحأ يذلا وهام ءالو : زوكألا لاق . لوصولا

 ريمألا .رضاح لجرلا اذه , دنوخ ايو : لاق . « كسفنل تنأ هتذخأ

 . هسفن ملقلاب شمالا ىلع درو نيسوقلا نيب ام (1)
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 را

 شيإ كل لوقي ناطلسلا » : لاقو « يبورخلا نبال تفتلاف . « هنم لأسي
 يذلا ,ايندلاب ةرخآلا عيبأ ام . دنوخ اي» : لاق ء«؟ كنم اذه ذخأ
 . مهرمأ رخوف . «ءيشب ينم هسفنل ضرعت امو . ناطلسلل هلمح ينم ذخأ

 يلوو « ةرداصم ريغ نم هلزعب مويلا كلذ مسرف . هفرع ناطلسلل لخدو

 . يديربلا نيكديأ

 نبا بقاع هنأ ركفأ تقولا كلذ يف هنأ ينسحملا نبا يل لقنو

 قدصي ناكف « هرادخي ام لك لاق لكس اذإ هنأو , ةغلاب ةبوقع ''يورخلا
 اموشنلا // غلب الو . ريخ هللا هازجف .هنم لجخ يف تيقب نكلو لع

 دنع هبذك هنوك هيلع ركنأو . « هبلط . قدصلا نم يبورخلا نبا هلاق

 نأ ىلاعت هللا نم ينعسو ام . يديس اي هللاو ١ : هباوج ناكف , ناطلسلا

 بابرأ نم لجرلا اذه ناكف . « هيلع بذكأو . ةدش يف لجر يمرأ

 , 29تاءورملا

 تويب ىلع تاسبكلاو ملاظملاو مظاعتلا يف ةرهاقلا يلوتم نيكديأ عرشو

 تلوتساو ء سانلا لاومأل ضرعتلاو ةعينشلا دصاقملا ىلع مجهتلاو ريتاسملا

 « ليللا يف ركنتي ناك نأ ىلإ سانلا هعّبتت رمأ نم غلبو . نيدسفملا هيلع
 « ةنيدملا ةقزأ يف يشميو . ””لوبزُز هلجر يف لمعيو « ةيلبحلا سبل سبلبو

 لاملا هنم ذخأيو « هيرعيو هسبكي برش وأ ءانغ هتيب يف نم ىلع عمستيو

 هضرغ غلبي ناك « ةريثك ءايشأ يف وشنلا هلمعتساو . ناطلسلل هضعب لمحي

 رابك نم سكرج ةيراسيق راجت ضعب نأ هل قفتا ىتح ءاهب سانلا نم

 لك علطيو «٠ (ههرد فلأ نيعست وحن ناطلسلا ةنازخ يف هلو . اهراجت

 بورخلا ةبحر نم يورخلا ةئاع لصأ نأ رجح ني درو ام داقتسي نكل :هتجرت ىلع عقت م 1
 . ةيرصملا رايدلا راجت رابك نم اوناك مهنأب اهؤانبأ فرع دقو رص

 ,481- 1460 :1 رردلاو 1١: 4١5١ رمعلا ءانبأب رمقلا ءابنا : رجح نبا

 ,ظحأا رخك 11/154011١: ينيعلا عجار (؟)

 تا طاع 1/61. مب .زعاملا كلج نم عونصم فيفخ ءاذح وهو «ليبرشو نوبز لافيو ()
 ٍ : ”مهرد فلآ نيعست وحن عيبمن مث نع ةيناطلسلا ةنازخلا يف رخأت» : يتألاك (ما/7:7/7) يزيرقملا ةرابع (1)
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 ءهيلع عمتجت افرح هلو بارشلاب فوغشم لجرلا ناكو ءوشنلا بلاطي موي
 , هلاح نم اذه ملعي //وشنلا ناكو «. هتيب ريغ يف تيبي نأ هنكمت الو طاح

 ناك يذلا ناكملا نم جرصخ نأ ىلإ هبقرتف . هنم دوصقملا نيكديأ فّرعف
 هل رضحأو « ةيالولا راد ىلإ ملاعلا نيب [ه ]ذخخأو . قيرطلا يف هكسمو « هيف
 هنأ ةجح هيلع بتك هنأ رمألا راصتخاو « ركسلاب هيلع اودهشو ؟')دوهشلا

 مهردلا ناطلسلا دنع هل قبي ملو هيف هل ناك ام عيمجب لاملا تيب أربأ

 قفتا ام ناطلسلا فّدعو هلعف ىلع هركشف .وشنلل ءاربالاب علطو . درفلا
 دق مهرد فلأ نيعست ناطلسلا ىأرو . ءاربالا هيلع ءىرقو رجاتلا ببسب

 الو .هدمتعا ام مزالي هنأ ركش نيكديأ ركشو «. كلذ هبجعأق « هنع تيفوأ

 لياعف سانلل أشنأ نأ ىلإ ميظع كاتفإ رصم يف كتفأو . دحأ ىلع تفتلي

 . هريغو ؟'”رادادق

 « ةروص هدنع هل هاش كرابمب فرعي رجات نوصوق ريمألل ناكو

 هيطعي نأ يبأف هنم هبلطي هيلإ ريسف . «)شْخَلَب صف ىرتشا هنأ ”2هغلبف
 راجأ ناكو ءهب لكنم وهو ء هورضحأ ناوعألا نم ةعامج ريسف هل

 . يلاولا ناوعأ هتذخأ هاش كرابم نأ ربخلا هيلإ لصوف رداهب نب «””رمتكرجل

 هبرضي [ نأ ] دصقو هشامق هارع هيلإ هلوخد // لوأ هدجوف هرثأ يف بكرف و 4
 .:لودعلاب» : يزيرقملا يفو ءاذك )١(

 1 ةعمجلا موي ةرهاقلا يلو .نيدلا فيس ريمألا ,هراديدق» و هرادودقو ًاضيأ مسريو (1)

 .هتبيه تمظعف .اهقارأو رومخلا عنمو ةماعلا يف كتفف .1 54 لوليأ 18/974 ةنس ناضمر

 .1879 لوألا نوناك 8 /الا“٠ ةنس رفص 15 يف يفوت

 ,7111417 رجح نبا ؛"ا1/: 5/7 85 11/1 يزيرقملا ؛84:9# يراداودلا نبأ

 .ةرهاقلا يلاو نيكديأل دئاع ريمضلا (؟)

 نوللا يف توقايلا يهاضي .باص رفسم فافش رمحأ رهوج .ُلّْللا ةيسرافلاب «شخلبلا (4)
 75 : ظافلألا يش يدأ ؛6١ - 14 : رهاوجلا لاوحأ يف رئاخللا بخن .ياقكألا نبا

 هنجس يف لتق .يفلألا نووالق روصنملا كيلامم نم ناك .ةبون سأر ءردابب نب رمتكرج (0)
 .1141/19/147-18145 ةنس ةيردنكسألاب

 584 1:1 رجح نبا ؟ت16 :1/؟ يزيرقلا ؛58؟- 511:١ يعاجشلا

 /ا1١



 «ء نوصوق دنع رجات هنأ هفّرعو « رداهب نبا [ رمتكرج ] هكردأف ع عراقملاب

 لاز امو « « هلتق نم دب الو ء نوصوق دنع رجات هنأ فرعأ انأ » : لاقف

 نوصوق غلبو . قدصي الوهو هدنع نم هذخأ نأ ىلإ رداهب نبا هفطالي

 هتناهإ يف عرشو يلاولا بلطو . باشنلا يمرل لزنف «راهنلا ركاي ربخلا

 فيسلا يف هدي طحو لمحنا نأ ىلإ يكنم باوج هبواجف « هب قارخإلاو
 ةعلقلا نوصوق علطو . يلاولا اودرطو .هعم اوناك يذلا نم ةعامج هوعنمف

 هجو يف ناطلسلا ىأرو ناطلسلل لخدو . ببسلا اذه ه يلع جرحي وهو

 سبعف « نيكديأ عم هل قفتا يذلا هفرعف .هنم لأسف . ظيغلا نوصوق

 دسحاو انأ تيلو املك متنأ » : لاقو «ء همالكب أبعي ملو ههجو يف ناطلسلا
 هنم اوركشت تقو لك متنك مكتهج نم ناك ولو « هوجرخت اوديرت ينعفني

 ناطلسلا جرح نأ ىلإ ناطلسلا نيبو هنيب ةضوافم كلذ ىضتقاو . « يدنع

 . قيرطلا فرعي ال هماّدق نم جرخو « هّبسو هناهأو هيلع

 // ةعاطلا تحت رصم ىلإ ىسيع نب انهم لوخد ركذ 11 5 000 . .

 بلطلا نم هعم ناطلسلل قفتي ناك امو لجرلا اذه ركذ مدقت دقو 4

 بغري ناطلسلا ناكو . كلذ ىبأي وهو « ةعاطلا تحت هلوخد ىلع ثحلاو

 .اهريغو عايضلاو لاومألا يف هب ذولي نم رياسو هباجحو هتومخأو هدالوأ

 ناكو . كلذ ىلع قفاوي ملف ءرصم ىلإ هروضح نم ةريثك ديعاوم هودعويو

 نم ركسعلا ةدرجأ درجيو ناطلسلا هدرطي عوفد عبرأ دعب هل قفتا ام رخخآ

 رصم ىلإ اولخديو هدالوأ اوتأي مث . دالبلا نم هوجرخيو بلحو رصمو ماشلا

 يذلا ليخلا بلطيو « هيلإ ناطلسلا رّيسو . دالبلا ىلإ دوعيو هرمأ اوحلصيو

 بضغ اذإو « ةريثك ةدايزب اهءامثأ ناطلسلا لسريو . اهلسريو هل اهوفصي

 نيقفتم نيوحخألا ناكو . هيلإ ةرمالا دري هنع يضر اذإو . ؟")هوحخأ يلوي هيلع

 . يفسويلا نع ةياورلا هذه ًاصن ينيعلا ذخأ (1)

 وحك ظح# : !//15011 ينيعلا

 يف انهم هيخأ ناكم برعلا ىلع ًاريمأ ناطلسلا هالو .انهم نب ىسيع نب لضف نيدلا عاجش (9
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 . رهاظلا يف نيفلتخمم نطابلا يف

 دمحأو هدلو ىسوم ناطلسلا ىلإ رضح [ نأ ] ةيلاخلا ةنسلا يف قفتاو

 ال مهنأ هل اوفلحو مهبغرأو ريثك ماعنإ ناطلسلا مهيلع معنأو 2 29”صضايفو

 هدددع نم اوجرخو ءأشي ملوأ ءاش نإ هيلإ انهم [ مهيبأ ] ب اوتأي نأ دب
 نأ» هوفّرعو // هيلع ءاسنلا اولمح مينأ قح مهتمومعو هتوخإب اوعمتجاو:و ٠

 مهل فلح هنأو . هطاسب أطت نأ الإ كنم هدصق سيل رصانلا كلملا ناطلسلا

 انأ » : لاق هرمأ يف اولفتحا دق عيمتجلا مهار املو . « كلذ ىلع ةظلغم نامإ

 تنكسو ضرألا تْيلخ الإو ءايب اوتيفتكا نإف .ةياكح مكل يكحأ

 كولملا ضعب نأ لثم مه برضي ذخأف . «؟ يهامو» :اولاق . هربا

 ع هلقع تلهذأ نأ ىلإ سنج نول لك نم تعمج دق ةمامح ةرجش ىلع ىأر

 ع هيلإ اهب يقأيو ءةريطلا هذه ىلع ليحتي نأ هريزو فّرعف « اهيز هبجعأو

 ناكملا هفرعو « كلملا بولطم هفّرعو « نيداّيصلا ريبك ريزولا بلطف

 ماقأو . هتكبش بصنف بيرغ رمأ اّيز نسح نم داّيصلا ىأرو . ةرجشلاو

  معطلا رثكيو بحلا يمريو ء ةكبشلا بصنيو يتأي موي لك لماك رهش

 , اهيلإ اوعمتجي مهريغو مامحلاو رويطلا يتأتو « هيلإ تفتلت ملو هارت يهو

 بحلا اوطقتليو هيلإ اولزنيف « ةكبشلا بصنو بحلا رذب دقو دايصلا اورظنيو
 ال مل»و : ةريطلا كلتل اولوقيف «٠ مهيلع شوشي نم اودجي ملو . اوعلطيو

 «؟ ةبوصنملا ةكبشلا هذه اورت اًمَوُأ 0 لوقتف .ع4- لكأتو انعم يلزنت

 1515/9015 117/19117 يتنس

 . 3371 15 رجح نبأ 415١ 0118 11/7 يزيرفملا 541-547 1/8 نودلخ نبا

 .انهم دالوأ نم ًاضيأ امه ضايفو دمحأ نأ ىلإ ريشت ةرابعلا هذهل ًاحيصضوتو ءًاضيأ يببعلا يف اذك )١(

 ؟279 :لويذ «يبهذلا) 1841 يناثلا نيرشت /9/475 ةنس ىلوألا ىدامج يف رمدتب ىسوم يفوت

 -بآ /949 بجر يف ةيملسب دمحأ يفوتو 2316 :/؟ يزيرقملا ؛ 570:1 يعاجشلا

 17144 لوليأ

 يقوتو :(317 811:1 رجح نبا ؛8ا/17/:7 يزيرقملا +601 6٠0 :* يدرولا نبا)

 .(1714 11 رجح نبا) . ١1841951-185 ةنس قارعلا يف ضايف
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 ظ

 5 كل

 . « انيلع شوشي ءيش ىرن امو . لكأنو لزنن // نحن اهو » : اولوقيف
 مكعم تلزن ول انأف . يريغ بولطم مث امو نيبولطملا متنأ ام ٠ : مهل لوقت
 مكل انأ اهو , ةكبش الو دايص اوتيأر الو . ةبح بحلا اذه نم اوتيأر ام

 امو . «قزر يدعب مكل ام ةكبشلا هذه يف تعقو ىتمو « قزرلا ببس

 امهف « تلزنو مهتقفاو نأ ىلإ اهيلع اومكحو « مهنم حرشلا لاطو اهب اولاز

 حيذو ةريطلا كلت ذخأو . ةكبشلا دايصلا قبط ىتح ةبح طقلت تقحل

 انهم الول هللاوف ؛ لجرلا اذه قزر اولكو . مكل لوقأ امب اوفتكاف . عيمجلا

 ضينو .«مكل ءانلاف ١ لع '١كمعطي هعدو .اذه نم ءيش متيأر ام

 هنأو « هيف اوبلغ دق مهنأب ناطلسلل اويتك نأ اوقفتاو ء. بضغملاك مهدنع نم

 باتك “بلح بيان كولمم ةبحص هيلإ ناطلسلا بتكف . مهعواطي مل
 هيلإ درج ماقأ ىتم هنأو ء دحاو لوق هدالب نم جرحي هنأو .هيلع راكنإلاب

 ركسع

 بذعت كعدأ ام ةّلق » : لاق ةافأ لاو باتكلا هيلإ لصو مذ

 كلم ةعاط تحت لخدأو . كضرأ ريغ ضرأ ىلإ نلحرأل هللاو الأ « سانلا

 . « هنم يسفن ىلع نما نوكأ

 وبأ ىلع لحخدي // نأ هيأر ىضتقاو . هيف لزان ناكم نم بكرو
 , هيلإ اويكرف هدالوأو دمحمو ةثيدح هوخأ كلذ غلبو . هدنع ميقيو ديعس

 دالب لخدأ نأ دبألا نيمي ىسفن تمزلأ انأ » : لاقو « يبأف هعنم اودصقو

 ادع نأ ىلإ مهو هوقرافو مييأر ىلع بلغو « « راتتلا عم ميقأو « ديعس وبأ
 برعلا كلم لجرلا اذه نأ هوفرعو ديعس وبأ ىلإ هربخ لصوو . تارفلا

 )١( مكمعطي هوعدو :دوصقملاو ؛ةجاردلا يف لصألا ,
 هلقتعم يف ًاقونحم يفوت 781 ةنس بلح ةباين يلو .يرصانلا بجاحلا افنبطلأ نيدلا ءالع وه (؟)

 2151437 -141/1/45 ةنس ةيردنكسالاب

 -15 :ىرولا مالعأ .نولوط نبا ؛404 4١8 11 رجح نبا ؛8-7759 1 يعاجشلا

 ه



 ظمأ

 ديعس وبأ ناكو . هسفن يف رمأل الإ لخد امو دالبلا لشد دقو , اهرسأب

 ديعس وبأل ريسيو ء تقو لك يف مهيلع هظيغو ناطلسلا عم هلاح ملعي

 ,مهدالب 0لخدي مهوعدي الو مهدرط ىلع هل نوع اونوكي نأ نابوجو

 تاماقإلاب باونلل بتكو « 0”2ةيلوارقلا هيلإ رّيسف . مهضرأب اوميقي الو

 « ءارمألا هيلإ تبكرو ؛ودرألا ىلإ لصو نأ ىلإ همرتحاو هماركاو هيلإ لمحت

 هفرعو ")ريزولا بلطو هب بحرو همركأو هاقلتو « ديعس وبأ ىلع لخدو

 هروضح ببس نم ءيش نع مويلا كلذ هلأسي ملو « هتمدخل لتبتم نوكي نأ

 . هيلإ

 أنهم ربخ هيلإ لصو امل « ديعس وبأ نأ يمالسلا نيدلادجم ينربخأو

 دالبلا اذه لخد // ام انهم نأ ودرألا ف عيشأ رمأ اوركذ . هروضحو

 هل نوع هبرعو وه نوكيو « دالبلا ذخأ يف هعمطي نأ الإ ديعس وبأل برقتو

 هفرعو ريزولاب عمتجا نأ ىلإ يمالسلا رطاخ يف كلذ يقبو .اهذخأ ىلع

 ىضتقاف ء2؟7نيكلملا نيب حلصلا داسف رمأ نم ىشخي هنأو « ةعاشإلا كلت

 قفتاو . ؟ هبيس شيإ هروضح نيبتيو رضحي ثيح ىلإ ربصي نأ ريزولا يأر

 « هروضح ببس نع ديعس وبأ هلأسو ٠ ةعفد يناث يعس وبأب عمتجا هنأ

 نم انيأرو « كولملل ةضورفم ةعاط انيلعو « برع سان نحن » : لاقف

 جرخا» : لوقي ريسف , هتعاط نعءانجرخف « هتبقاع انيشخف رمأ انناطلس

 نإف . هتعاط نم تحزنو . كدالب ىلإ هدالب نم تجرخف « يدالب نم

 . « عستم يودبلل ربلاف .« كنع اناحر انراوج هركت تنك نإو « انمقأ انتلبق

 ضعب نأو . « ةكربلا كب تّلحو « مكدالب دالبلاو : ديعس وبأ هل لاقف

 . اولخدي :دوصقملاو «ةجاردلا يف لصألا (1)

 .قرطلا ةسارحو فشك مهب طاني ناك يلوغملا ركسعلا نم ةعامج مهو .يلوارق اهدرفم (؟)

 دوما سورا, !! 1

 . يرتتلا ديعس يبأ ريزو نابوج دصقي (م)

 ةطاسو رثإ 0373719 /19/97 ةنس ديعس ينبأو دمحم رصانلا نيب لصح يذلا حلصلا ىلإ ةراشإ 4)

 .7 مقر ةيشاح 310١ ةحفصلا عجار « يمالسلا نيدلا دجم اهب ماق ةحجان

 يدل



 وده

 ظل

 نأ ليبس ىلع انهمل لوقي نأ هفرعف « لغملا ناسلب ديعس وبأ عم ثدحت لغملا
 ىلإ يركسعب يروسبع يف ريمألا يأر شيإ» هسفن يف ام ملعيل هريشتسي

 كلملا حلص ىلع ىقبأ له لع ريشت شيإو . اهدالب ةعنص شيإو « ماشلا

 « كلذ لثم يف انهم عم ثدحتي // ديعس وبأ ذخأف . « ؟ ال وأ رصانلا

 دنع ام نأ ملعا » : انهم هل لاقف . هئيدح غرف نأ ىلإ هيلإ يغضي انهمو

 . ناهإ مكنيب متنأو ,ردغلا هعبتي بذكلاو . بذكلا نم بعصأ برعلا

 دالبلا رومأ امأو . هل هردغب هللا هيلع هرصن هبحاص مكنم ردغ نمو

 هيف نودكي ءيشب كلثم ىلع ريشي يلشم امو , مهرّبدي بر مهلف مالسإلاو
 ("زمق هألم ()بانه ذخأف , دوصقم هنم ديعس وبأ غلبي ملو .عداسف

 : ديعس وبأل لاقف ءردق ربكو هل ميظعت ىنعي لغملا ةغلُب قايب هل كسمو

 هب توقأ ام يل سيلو , كلمل ماعط تلكأ الو ؛ ءيش دحأل تبرش امو

 وحن ماقأو . « يدي نيب يدبع يل هعنصي «'هةّللا نم صرقو يتقان نبل ريغ
 فرعو « هتماقإ ببسب ناقلق [ يمالسلا ] نيدلا دجم يقبو . نامز رهشلا

 اذه نأ » هفّرعف . هدالب نم لجرلا اذه جورخ ديعس وبأل نسحي نأ ريزولا

 . « ىلوأ اذه يف ربصلاو « لاح ىلع كلم لجرلا نإف . نكمي ال

 لمخدو . هيلإ هلمحو ةوالحو ريثك ماعط انهل لمع ريزولا نأ قفتاو
 « // كلذ ىبأو ماعطلا نم لكأي نأ هولأسو ءاربكلا نم ةعامج هعمو ريزولا

 .« ؟ مارح هنأ دقتعي وه , انماعط لكأي ام ريمألا فيك » : هبجاحل لاقف

 امنإو « مارح هنأ دقتعي ام ءريزولا انالوم اي هللاو ال» : بجاجلا هل لاقف

 مدقو .«هارت ام الإ لكأي الو . ماعط دحأل لكأي نأ ةداع هل ام ريمألا

 (ةةدعم) ةيسنرفلاب هلباقيو «بارشلل حدق وهو (1)
 لما ةسصرأ..1.1]1 72م5

 1 م 500

 . ليخلا نبل نم عنصي ذيبن وهو ٠ لصألا يرتت ظفل )١(
 رووح لطنلم 111“. كلك الل 0011-8 4 1كم وأ ظيوصأم 1. 8

 .زبخ ةلمو ةّلم زبخ لاقيو .جضنتل ةزبخلا اهقوف عضوت ءرمجلاو راحلا دامرلا يه ةّلملا

 نضال لطالب 11.7 4/084 158 ب 5194 111 روظنم نبا
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 نم ريزولا جرحف . هنم لكأيو نبللا يف هل ّتْقو ةلم صرقو ةعصق همادق

 لأ نإ ءهللاو» : بجاحلل لاقف « مالكلاب هيكني نأ راتخاو . همالك

 . « هتعاطب هللا رمأ ْنَم ةعاط نع جورخلاو نايصعلا نم ريخأ ماعطلا ريمألا

 «راكمرادغ ءافولا ليلق نيدلا ميدع نوكي نمو » : لاق انهم هعمس الف

 هسفن يف ريزولا مالك لمعو «٠ ؟ دحأ لك ىلع بجت ةعاط هل نوكي فيك

 . ؟'اهدعب مقي مو « ميظع جرح هنم دجو نأ ىلإ

 هكولمم ةبحص يمالسلا [ نيدلادجم ] بتك ىدرألا نم هجورخ دنعو

 « هجورخ ةيفيك ىكحو . ديعس وبأ دنع نم جرخ انهم نأ ناطلسلا فّرعي

 لبق ناطلسلا دنع رضح دق ىسوم هدلو ناكو « كلذب ناطلسلا حرفف

 ال هنأ فلحو « هدالوأ نم جرخو صاع هوبأ نأ هفرعو « هيلإ ربخلا لوصو

 نأ هفّرعو ىسوم بلطف «هرمأب ناطلسلا ربخي يمالسلا باتك لصوف ٠ ميقي

 [ نأ ] امو . هوبأ ءاقل ىلإ ىسوم بكرف ءدالبلا ىلإ عجر دق // انهم هوبا

 رصم ىلإ بكر دق انهم نأ هغلب ىتح "!ةيملس نم بيرق ىسوم لصو
 يقبو . ببسلا وه ام دجأ مل هنأو ء رصانلا كلملا ناطلسلل ةعاطلا تحت

 ّحلأو لأسف «هرمأ ةقيقح ملعي راتخناو . هدصق ملعو « انهمب عمتجا نأ ىلإ

 : هرعش نمو . هباجأف لا ؤسلا يف هيلع

 . رداغ 9[ كل ] لتاق وأ افو امإف رداقملا هيلإ انتقاسو انيثأ

 يندعوأو ةديصقب هنأ مث لاجترا هدشنأ تيبلا اذه نأ هبجاح ينربخأو

 قارعلا دالب نم انهم جارمخإ ىلع لمعلل يمالسلا دجملاو نابوج قفاوت ىلإ يزيرقملا ريشيو )١(
 مهدالب قراف ىتح هيلع يمالسلا دجملا عم هريزو دمعتف» :هلوقب دمحم رصانلا ةبغرل ةاعارم

 .«ناطلسلا ىلإ كلذب ابتكو ؛ناطلسلا رطاخل ةاعارم

 اخ ااا يزيرقملا

 . قطانملا نم ديدعلاب اهلصت ةماه تاقرط اهب رمت صمح نم ةبيرق ةنيدم (5)

 اداتككمللا), مرصع التعأل 201, لم 252,257. 6 : ميوقت ءادقلا وبأ

 .نزولا طبضو ىنعملا ميوقتل فيضأ ام (5)



 ظدو؟ع

 هنأ هدلو فّرع هنأو . عامتجا كلذ دعب يل لصحي ملو . لإ اهرضحي نأ

 ءرصانلا كلملا طاسب أطيو .رصم ىلإ هلوخدب اهيف هرمأي 2)ايؤر ىأر
 تنك ام هنم فرعت تنك امدعب « كسفن ىلع هنمأت فيكو » : هدلو هل لاقف

 .« كدعب نوكي نمو كعم رضحي نمي انيصوأ » : لاقف . « ؟ انل هلوقت

 ينماض نإف « لع دحأ فاخي الو ةثيدح يخأ ريغ ينعبتي ام هللاو » : لاقف

 ىلإ "”لحندو ء رصم نم هعوجر دعب الإ اي ؤرلا نع هل حصفي ملو .« ةقث

 بوكرب ملع دق // ””امح بحاص ناكو . هرمأ نم ةلفغ ىلع ماشلا بيان
 بتكو . هل نذأف . هتبحص يف نوكي نأ هنذأتساو ريسف . رصم ىلإ انهم

 هلزنأو همركأو هئاقل ىلإ ماشلا بيان بكرو « انهم لخد نأ ىلإ هفرعي بيانلل
 ناطلسلا فّرعي ماشلا بيان ريسو « نيموي هدنع ماقأو , «؟”قلبألا رصقلاب

 ا[ف ناطلسلل مهدصاق اورّيس ضايفو هدلو دمحأ ناكو « هروضح رمأ
 ناطلسلا حرفف . ؟*هلوصو هفّرعي ماشلا بيان كولمم لصو ىتح . مهقَّدص

 ىلإ روسو « بوكرلل ليخ هل زهجو « هببسب حرفلا نم ريطي نأ داك ىتح

 يزيرقملاو 54 ةقرولا :طوطخملا : عجار .همانم يف (معلص) ًادمحم يبنلا هايؤر :دوصقملا (1)
 شفر ف

 , .1884 بآ 5 /ةنسلا نم ةجحلا يذ عبار ةعمجلا موي كلذ ناكو(؟)

 7148 : يرزجلا

 يلو .(ادفلا يبأ خرؤملا نبا) يبويألا نيدلا رصان ءلضفألا كلملا يلع نب ليعامسإ نب دمحم (؟)
 ل1141 لوليأ 54/9/47 ةنس رخآلا عيبر ١١ يف قشمدب يفوت ةنس هيبأ ةافو دعب هامح

 .هامحب هتبرت ىلإ لقن مث
 ؛؟7١/-1774 :؟ يقاولا ءيدفصلا 477١ 314 :1 يعاجشلا ؛4ا* :؟ يدرولا نبا

 384 - 74804 19 رجح نبا ؛518 :7 /1 يزيرقملا

 يلبقلا ناديملا يف .قشمد ةعلق تحت 558//17719 ةنسسربيب رهاظلا هانب ميظع رصق (4)

 1 . 555-37١ : 8 ماشلا ططخ , ىلع درك ؛ظالا# : 8 يريونلا

 . 1774 بآ 5١ /ةنسلا نم ةجحلا يذ ٠١ يف دحلألا موي ةيرصملا رايدلا ىلإ انهم لوصو ناك (ه)

 212118851 كتل. د»» كا. "188. لا :1/؟ يزيرقملا ؛؟4 :4 يراداوالا نبا
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 ميخ ةبونو ؟"9رادئمهملاو رادنج ريمأ ريسو "يطفو 29ةيقرشلا ةالو رياس

 . جاتحي ام رياسو

 لك فّرعيو , كتشب نيدلا فيس ريمألا بلط ةعلقلا هعولط ررقت املو
 ريبك يدنع كنأ » : كتشبل ٌرسأف ع هبيحاص نم ربكأ رسلا يف هدنع هنأ مهنم

 « برعلا رياس ىلع كّلَم لجر لجرلا اذهو , كركذب عمسي انهمو ردقلا
 هبحصاو . هئاقل ىلإ بكراف « يدنع ريبك كنأ ملعتو , همظعأ ديرأ انأو

 جراخ ] رصنلا ةبق نم هاقلتو بكر « هدنع نم جرخو . « رضحي ثيح ىلإ

 // ردقلا ريبك لجرلا اذه نإ » : هل لاقو ء نوصوق بلطو . «40[ ةرهاقلا
 تريس دقو ءريبك يدنع كنأ ملعي وهو «ء هلثم ريبك الإ هاقلي نكمي اموو ه4

 دنع «"ةرسلا باب ىلع فقاو تنأ نوكتو ء رصنلا ةبق نم هاقلي كدتشب
 هنم ءاضرإ !ذه ناكو . « لع لخدي ثيح ىلإ هديب ذخأتو . هعولط

 هدنع نم ًاضيأ نوصوق جرصخو . دسحلا نم مهيب ام ملعي ناك امل « مهنيب

 نوصوق ذخأف . هتبحص كتشبو انهم ليقأ ثيح ىلإ رسلا باب ىلع فقو

 « همركأو هيلع لبقاف « ناطلسلل لخد نأ ىلإ هب بحرتو . هيلع ملسو هديب
 نع جرختو لإ روضحلا نم برهت مك انهم ايد لاقو « هنم سنأتساو
 ترسج ام رضحأ نأ ترمأ الول . ناطلسلا ظفح هللا» : لاق . « ؟ يتعاط

 . سيبلب ةئيدم هتدعاق «ةيرصملا رايدلا نم يرحبلا هجولا لامعأ نم ماه لمع )١(

 14٠١-4035 :*” يدنشقلقلا

 ءامّرقلا برق لصرلا طسو يف ماشلاو رصم نيب قيرطلا يف ةيرق يهو .«ةيطق» ًاضيأ بتكتو (؟)
 مويلا يهو .نورشابمو دوهشو رظانو ضاقو ءراجتلا نم رشعلا ذخأل ميق« لماع ابو
 . ةرثدنم

 814 : ةطوطب نبأ ؛!"ال4 : 4 توقاي

 يف ثدحتيو ةفايضلا راد مهزشو «ناطلسلا ىلع نيدراولا نابرعلاو لسرلا لابقتسا هتمهم (*)

 . مهرمأب مايقلا
 1ط0جال  ةورا. . 11. 8.621 ؛عهخ ئه كا : 4 ىدنشقلقلا

 917/7 : 5/7 يزيرفملا نم نيترصاحلا نيب ام (4)

 . لبجلا ةعلق باوبأ دحأ (0)



 : ناطلسلا هل لاقف .«ةقث هنماض نأ تملعو « كيلإ يروضح ىلع

 ديعس وبأ دنع تنك املو : هل لاق «؟ كمودق ببس فيك يتايحب »

 يا لك في ,ء كعم يرمأ يف ركفم ترصو مايأ تمقأو «هتقرافو

 تيأرف ءرمعلا اذه نم ريخأ توما هللا تلأسو « ةيربلا يف ججهم

 ا « كتوم برق دق انهم اي : يل لوقي وهو لي يبنلا ةليللا

 أطت نأ تيصع : لاق ؟ ينايصع امو «ء هللا // لوسر اي : تلقف . يصاع ظ 5

 ال : لاق . هنم فياخ انأ هللا لوسر اي : تلق «ءرصانلا كلملا طاسي

 ٍلهأ نم دحأ تفرع مف تظقيتساو ٠ لع كئامضو هطاسب أطو هيلإ حور

 « تلصح دقو يرمأ نم بجعت ينأار نم لكو « كيلإ تيتأو « يدلؤ الو

 . 2« ؟ تيم وأ يح تنك نإ يلابأ ام اهدعبو

 « مانملا اذه ةيؤرب رشبتساو حرفو « هبجعأ كلذ ناطلسلا عمس [لق

 هلوزن كلذ دعب دصقو . هطاسب أطي نأو . هتعاطب انهلل رمأ لع يبنلا نوكو

 ناطلسلا عرشو 3 2"'ناديملا يف لوزنلا راتخاو . كلذ ىأف «٠ 210ةيف رشألا يف

 هلوخدو هيلإ انهم روضحل ببس هنأو ءانهم ةيؤر ءارمألا فرعي كلذ دعب

 «ىفعتساف ناديملا يف هل لمع ميظع طامس ناطلسلا رّيسو .هتعاط تحت

 كلذ ىقبو . 99  ةلملاو لامجلا نبل ريغ لكآ ةداع يلام » : لوقي ريسو

 . ناطلسلا هسلجأو ,«*رفسلل روتسد بلط موي سمامخو « مايأ ةعبرأ

 اهءانب داعأ مث ؛نووالق نب ليلخ فرسشالا اهيناب ىلإ ةبسن ةعلقلاب ةيفرشالا ةعاقلا دوصقلا (1)

 0011 ططخلا يزيرقملا لدعلا راد وأ ناويالاب فرعت تراصو .نووالق نب دمحم رصانلا

0 

 قبقلا ناديم ًاضيأ هل لاقيو ءاهيقرش نم ةرهاقلا جراخخ «لبحلا ةعلق تحت ءدوسالا ناديملا وه (؟)

 .قابسلا ناديمو رضخألا ناديملاو ديعلا ناديمو

 11١:7 ططخلا «يزيرقملا ؛ 35: خيرات دادش نبا

 . ماعطلا يف مسلا سدب هتفرعم ىلإ هدرم انهم ءافعتسا نأ . (79/4 :5/؟)يزيرقملا نم دافتسي (")

 14 بأ 5 /ةنسلا نم ةجحلا يذ ؟4 يف سيمخلا موي رصم نم انهم رفاس (4)

 م 1251311 2ك1كعألا نوم كلم م رقو سيو م يراداودلا نيا

 . 4*1 لوليأ 2/9/8 © ةنس نم مرحملا 8 يف ناك قشمد ىلإ هلوصو نأ ىلإ

 2044 صر يرزحلا
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 هللاو , ناطلسلا انالوم ايو : هل لاق « هراتخي ءيش يف هعم ثدحتي عرشو

 5 مهعم نيملسملا تردعو « مهلاوحأ تدسفأ برعلا عمم هتلمع // يذلا رد“

 ريرحلا مهءاسن اوسبلي اوفرعي هدالوأو انهم ناك ىتم . كشيج تفعضأو

 يف هانيأر ام ءيش انيأر دقل هللاو ؟ ةضفلاو بهذلاو ربانعلاو . شكرزلاو

 الو هفرعت برعلا تناك الو . كولملا نم هريغ الو [ سربيب ] رهاظلا مايا

 تدرولو . مهتقمحو مهسوفن تربكو . كمايأ يف هوأر ام ةداعسلا نم اوري

 توملاو ينس ربك دق لجر هللاو انأو , تردق ام مهنع لاحلا اذه ريغت ن

 ءارصأ نإف . نيملسملا شيج يّوَق . كحصن يلع بجو هللاوو « يع نيب

 بلطلا يف مههوجو ةوقو برعلا مالكل مجرت الف . لاحلا ءافعض ؟'ماشل

 هعواط نأ ىلإ مالكلا اذه نم هظعي ذخأو . « كيلع موللا ىقبيو

 بلح بيانو ماشلا بيانل ريسأ « هللا مسي معن » : لاقو « ناطلسلا

 يف كل الو عاطقإ كلام تنأ نكلو . مهراذعأ حيزأو مهلاوحأ دقفتأو

 قيلي | « ماعنالا ليبس ىلع ينم كل نوكي ءيش نم دب الو « قزر يدالب
 ملو ء« كلذ نم لصنتي عرشف . « ماعنإ الب جرخيو ٍلثم ىلإ رضحي كلثمب

 « قشمد لامعأ نم ةموُد // ضرأ هذه و : لاقو ء هنم ناطلسلا لبقي ظ ه0:

 , "9اهلبقف «٠ كلذ نم دب الو . كدعب كدالوأ ىلعو كيلع ماعنإ نوكت

 تيبو يرمعلا رمدنسأب فرعي ءارمألا دحأ يفوت دق مويلا كلذ ناكو

 فالآ ةعست بهذلا نم هتنازخخ يف دجوف « هتطوحل وشنلا لزنف « هئراو لاملا

 مسرف . هلصح يذلا هفرعو . اهذخأف لصاوحلا نم هل دجو ام ىوس رانيد

 مسرو .؟؟ةداوزلا مسرب هذه نأ هفّرعو ءانهم بجاحل اهمّلسي نأ

 . بلح بئان بجاحلا اغبنطلاو ماشلا بئان كنت دصقي (1)

 ىلع معنأ دق ناطلسلا نأ ركذ دقف (44*7 -748) يرزحلا امأ ؛"ال4:؟/1 يزيرقملا يف اذك (؟)

 ىرخأو ةيملسب ةيرقو ««هلبق دحأل عطقت مل» يهو ةمود ةيرق اهادحإ ىرق ثالثب انهم

 , ةبحرلاب
 رانيد فلأ رشع ةينامث انهم ىطعأ دق ناطلسلانأ (”68 ص) يرزجلا ٍفو ؛يزيرقملا يف اذك (5)

 . مهرد فلأ ةيامثلثو ةيرصم



 هدلو ءاشنإ نم ناكف « ةمْوُد ةيرقب هروشنم ةباتكب نيدلا يبحم يضاقلل

 نيدلا باهش يضاقلا

 انهم روشنم ةخسن

 « ىعتي ال انمعنل زياحلاو . انهم انمركب زيافلا لعج يذلا هلل دمحلا
 . انّرم ىقستسي الو ءاقرب ميشي [ نأ ] ىلإ جاتحي ال انمرح ىلإ زياجلاو
 ناكام انبرقب داعأو . عوجرلا ةيلاعلا انباوبأ ىلإ نسحأ نأ ىلع هلمحن

 ال هماعط ناك امع ةفيرشلا انبهاومب ضوعو « عوجملا نم انع ديعبلا هركني
 افع يذلا هلوسرو هدبع ًادمحم انديس نأ دهشنو ء عوج نم ينغُي الو نمسُي
 . فسألا نم هزواجتب ىفشو . فلس اع هب هللا

 دب ال موحلا لاطأ نإو ريطلاو . دوعيو رفني فيطلا نإف // . دعبو
 ةرجشلاو « حايرلا هكّرحت ال دوطلاو ء حابصلا هوحمي ليللاو . دورولا نم هل
 بانجلا ناكو ؛ ميظنلا دقعلا اهعمجي مث قرتفت رردلاو . ميقتست مث ليت
 فلسلا نم يقب نم رخآ وه ىسيع نب انهم يماسحلا “0 يريمألا يلاعلا

 « نيترجهملا بحاص وهو . ميدقلا هئالو نم فلتئا ام ّقح يقلو . ميركلا
 هل مكف « نيترم هرجأ نوأ ْنْمَو , نيلوألا نيقباسلا ناسحإب امهيف عباتلاو
 دقو ءاهل ظّقيت ةليلج ةفراعو . اهادم نع دايحجلا ترصق ةليمج ةقباس نم
 ناك تقو يف انتالاوم ىلع كسمتو ؛ اهاركب ةلقثم موجنلا قانعأ تلام

 ديز نم شخي لو انتبحمب رهاظتو . رمجلا ىلع ضباقلاك هنيدب هيف كسمتملا
 هللا اهيدل دهشي ىتلا فقاوملا يف ةفيرشلا انيديأ نيب هل تناكو ءورمع الو

 الو دامغألا يف رقت فويسلا كرتي مل ")يذلا داهتجالاو , ماركلا ةكئالملاو

 فيضا امبرو .هيلإ ةبتاكملا دنع ةيماشلا دالبلاب برعلا ريمآ ىلع قلطي بقل :«يريمألا يلاعلا» )١(
 .:يديؤملا ,يدهاجملا يلاعلا يريبكلا» هيلإ
 1814-2185 :ا/ يدنشقلفلا

 . يلا : لصألا يف (9)



 « هروضحب ًارخأو (١!هئارأب هيف دجنأ نطوم هل مكف ٠ ماسجألا يف حاورألا

 ةدهاجملاو ىلوطلا ديلا *هرّمُصلا جرم يف هلو ء '©هئادعا ىلع هللا // دعو ظاف5

 ةبونلا يف « منع هللا يضر « ةباحصلا ليبس ةريخألا ةبونلا يقعبا يبلا

 يف قيرغ نيب مه مهءاسد عّوتو بقع م ًايدم مهتم ىلو نم عبتت عبتت مث « ىلوألا

 ةفيح هسفن يف سجوأ ايلف . بضتحم همدب ليتقو « رافقلا يف هئاتو تارفلا

 هلثم لبقأ مث مجنلاك باغو « عجارملا سلا عزن عرنو « عجار هتيب قراف

 هلادب مث .«عياط ريغ هنإو : دح دحأ لك لاقف , بهذو . علاط وهو

 اب ذخاؤي ال فيرشلا انمكح نأ اوملعو ١ تايالا اوأر امدعب نم هموقلو

 بهذي فيكف . هتانسحل ةياعرلا ةفيرشلا اناياجس نم اوفرعو ء تاف

 ءانع جرخ هنأل هعيضت الام ةميدقلا قوقحلاب (؟)انئافو نم وفعلاو . دحاو

 دوفو ءاجف « بلط ريغ نم انباوبأ ىلإ رضحو . دحاجي انناسحل ناك امو

 نم تابقعمب هظفحي انبو هللاب هنظ نسحو «. هيدل ىعسي هئالو
 نمو هيدي نيب

ركش ةمه هب ضبني ملامب هيلع ةفيرشلا انتاقدص تمعنأف ء هفلخ
 الو . ه

 هل نكي لو « هرطقب داج اذإ باحسلا هّيلو ةأفاكم يف هلثم ىلع ردقي

 بحس اذإ هيلإ نكسي الو . هلصاح ىلإ بونلا تيان اذإ عجري // نيعم وهل

 موسي نأ ىأو ٠ ًافيفخت فقوتف هل انمسرو « هلصاوب , ةلقثم اهايذأ بحسلا

 الإ «انيدو , هلمشت نأ الإ انمعن تبأف . ًافيلكت رخازلا رحبلا وهو « انادت

 .هتاراياب : لصألا يف ع1

 هيف رصنو .نيملسملا ءادعأ هيف رهق نطوم نم هل مكف» :عظدم :31/15031) ينيعلا يف(9)

 .«نيدلا راتم ماقأو .مالسالا

 ؛كيلامملا راصتناب تهتنا راتتلاو كيلاسملا نيب ةكرعم هيف تلصحا قشمد نم ةبرقع ىلع عقي (5)

 .«يحقشو ةعقو ًاضيأ اه لاقيو لا. م1 ناسين 7٠١/7١7 ناضمر 7 يف كلذو

 ظالالال 138 يريونلا 41١٠١ مك :4 يراداودلا نبا 445 1448 :4 رصتخملا ءادفلا وبأ

 اكالاط ؛؟18 570 17/1١ يزيرقملا ؛254 850 :4 يفاولا «يدفصلا ؛اهدعب امو

 1:0(! ا 111كاووو, 8, 297 كلنا

 .انايافو نم رفلاو : لصألا (4)

 . قرب الو هيف دعر ال يذلا رطملا نم ةميدلاو «ةميد اهدرفم هز

 717:11 روظنم نبا



 طظااب

 يرصانلا يكلملا فيرشلا رمألا جرخف « هلمهتو ةفلتخملا اهراطمأ هدوجت نأ

 هعاطقإ يف يرجي نأ . ًاماع ًاماعنإ مهل ٌرديو « ًاماركإ هءايلوأ يلوي لاز ال

 ةفراشو ءراطمإ اهولتي ةقراب هذهو ء ةسورحملا قشمد ةطوغ نم َةَمْوُد

 دعُي ال امم اهناثمأ اهعبتي ةبهومو «رازغ ّنْئِم انم اهودحي ةّنمو , راج اهولجي

 يف فورعملا تعدوأو ءاهلحم ٌتفداص ٌةمعن يهو .راحبلا هبهاوم نم

 ةَمْوُدِب "2لذنجلا َةّمْوُك نع ىنغتساو « مامتلا اهقح ركشلاب قوو . اهلهأ

 ىلع ةلادو ميدلا نم ةقتشم ةَمْوُذ نأل ء بصخلا ماودب لوافتو  ماشلا

 كب يقبيو . ديدملا كرمع عاب يف حسفيو ديزملا ىلإ رذي هللاو ؛ ماودلا

 . « ديدج دعسو مياد زع يف ةريشعلا دعس

 ع هدرفمب هايإو وه روشنملا هيلع ءىرُق امل هنأ // هبجاح نم ىنغلبو
 مايألا يف انهم ةداع نمو . « هفصو هيف نسحأ مالكل هنإ هللا قحو » : لاق

 جاتحملا جرحي رصم ىلإ برق هنأو « دالبلا نم هروضحب عمُّس اذإ ةمدقتملا

 يف مهياوح ءاضق يف هلأسيو هيلإ لصتيو « جياوحلا لهأو ةقافلا بحاصو

 مو , هدصقي ْنُم لع قدصتيو معنيو سانلا جياوح يضقيو ء صصقلا

 ةدم نم هل ناكو . هركذ انمدق امم ءيش هروضح دنع ةرملا هذه يف هل فرعُي

 ةلود لوأ رضح هنإف ءرصم الو ماشلا لخدي مل "9ةنس نيرشعو ةعبرأ

 ةرشع ةنس يف كركلا نم هروضح دنع رصانلا كلملا ناطاسلا

 . [ ةيامعبسو ] نيثالثو عبرأ ةلس رضحو ("0[ ةيامعبسو ]

 نم لحارم عبس ىلع وهو ؛ةرونملا ةئيدملا نم ةبرقم ىلع ليعامسإ نب ءامود هانب عينم نصح (1)
 لع نيب فالخلا مسحل صاعلا نب ورمعو يرعشالا ىسوم وبأ نامكحلا ىقتلا هيفو ءقشمد

 , ميكحتلاب ةيواعمو

 .548-7119 :يريمحلا ؛ 449 - 441 :؟ ترقاي

 .«فصنو ةنس نيرشعو ةعبرأو 21511051 اً [00. (هم. قاط [88) ٍيفو(9)

 4“*9 /ةنسلا نم ىلوألا ىدامح يف كلذو (©)

 ا يزيرقملا 04 ادفلا وبأ
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 و

 ىلإ [ ةرهاقلا يلاو ] نيكديأ بكر ةجحلا وذ وهو رهشلا اذه يفو

 جرفو صاصخأ ةليجنلا رادو . سانلل عمجم ناك '0ةليجنلاب فرعي ناكم

 ملو , برغملا "'[ تقو ] اهسيكو اهيلإ بكرف « اوتابيو اهيف سانلا عمتجي

 نم بلس نأ لإ نايرع هقلطأو . هشامق عيمج هبلسو الإ مزتم دحأ كسمي

 هيلع عمج حبصأو « مهيلع ناك ام عيمج ذحأو ء دحأ هرصحي ال ام سانلا

 فرعو مكل رضح نم يأ اورتشا يذلا باحصأ // ىصوأو هعابأو ةقلح

 مهرد فلأ رشع ةسمخ وحنب عيبأو « يدنع ىلإ هورضحت ءهشامق نم ءيش

 قبسي مل اذهو ء شامق ةعطق هل فرعي نأ دحأ رسجي لو ءهسفنل اهذخأ

 . طق يلاو هيلإ

 ةئسلا هذه يف نيفوتملا ركذ

 . يرمعلا (7[ هللادبع نب ] ؟رمتيغفط نيدلا فيس ريمألا يفوت
 « ةميظع ةوظح ناطلسلا دنع يظح دق ناكو . ةيرصانلا كيلامملا نم ناك

 لك تعمج يذلا ةنسحلا لاكشألا نم ناكو ء هتانب ضعب هجوزأو

 ريمألا نم لكش نسحأ ناك نم ةيرصانلا كيلامملا نم فرعي ملو « نساحملا

 دقلاو ةيسنجلا يف هلكاش وه نمم باشلا اذه ناكو .ةيغط [ نيدلا ] فيس

 الو هتيشاح يف ءوس هل فرعُي ملو . مركلاو ةّيضرلا قالخألاو هجولا نسحو

 ثيح نم ةميظع ةهرك ههرك دق ناطلسلا ناكو . كلذ عم هيلع مثؤي مالك

 أم ةرثكل هاقسأ هنأ عيشأو «ءمرمأ 3 مهتا هتوم دنع هنأ ىتح هتنبا هتجوزت

 ةماعلل ًاهزتنم ذئموي تناكو ةرهاقلا جراخخ اهعقوم )١(
 .8ا0/4 17/15 يزيرقملا

 .هسقن ردصملا نم نيترصاحلا نيب ام (1)

 “1١77 لوألا ثوناك ٠7 /ةنسلا نم لوألا عيبر 74 ءاثالثلا ةليل يفوت (”)

 3/31 17/15 يزيرقملا ؛887 : يرزجلا

 يزيرقملاو 448:15 يناولا ؛يدفصلاو 787 :يرزجلا يفو ؛774:7 رجح نبا يف اذك(5)

 .«رمث ياغط» مسرب درو #9١ :9 موجنلا ءيدرب يرغت نباو 70:7

 741 : يرزجلا نم نيترصاحلا نيب ام(5)
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 طظادمح

 دبع ] اغبقأ ري ريسو . مارهألا رب يف ناطلسلاو يفوتو . 22ههرك دق ناك

 نيدلا فيس // ريسمألا ىصوأ ناكو 2”نفد رضح راداتسأ [ دحاولا

 . تنب اهنم هلو لماح تناك هتجوز نإف . نوصوق

 فيس ريمألا وخأ «؟”نوصوص نيدلا فيس ريمألا ””يفوت ًاضيأو

 هتدلاوو وه كبزأ دالب نم رضح دق لجرلا اذه ناكو . نوصوق نيدلا

 رمأو . ناطلسلا مهمركأو . نوصوق براقأ اوناك يذلا نم ةعامجو كجللو

 نيدلا فيس ريمألا تنب هجوزأو « سراف ةيام ريمأ راص نأ ىلإ لقنتو هوخأ

 مدقت يذلا كبزأ تنب 29نوتاخلا هجوزأ اغب يلكتم تام املو . ؟*يركبوبلا

 دعب اَغُب يلكنمل اهجوزأو ؛ مايأ تماقأو ناطلسلا اهب لخخدو . اهروضح

 نأ ىلإ هعم تماقأف « نوصوصل اهجوزي نأ مسر يفوت الو .هنم اهقالط
 عرشو « هيف نوصوق هوخأ ىَّزعو مارهألاب ناطلسلاو هربخ رضحو . ؟””يفوت

 عامتجالا ريغ ةمه هل سيل رشلا نيليلقلا نم ناكو . هيلع هرمأ ليهست يف

 707 : موجتلا ءيدرب يرغت نباو 444 :15 يناولا ,يدفصلاب نراق 222

 77808 لوألا نوناك ؛//ةنسلا نم لوألا عيبر 54 يف ءاثالثلا رام ةفارقلاب رمتيغط نفد (1)

 184 ٍنأثلا نوناك 7١ /ةنسلا يف ىلوألا ىدامج ١ يف ةعمجلا ةليل يفوت (59

 ؛807:9 موجنلا ءيدرب يرغت نبا ؛5ال5 : 5/7 يزيرقملا ؛"4 : يرزحلا

 هل[ تا تالا مرسل كلل 187 - اهل

 موجتلا «يدرب يرغت نبا ١: ٠١8 يعاجشلا :رظنا .«نوسوس» ةروصب ًاضيأ دريو (4)

 شل

 18358 /الكال ةنس يفوت .بونلا سوؤر دحأ ؛نيدلا فيس ريمألا .يركبوبلا نوغرأ (0)
 ةلهح

 417 15/1 سابا نبا :1737:13/7» يزيرقملا

 نم بلطب ةيرصملا رايدلا ىلإ ترضح .ةينولوط ًاضيأ لاقيو ةيبنلد لاقيو يابنلط نوتاخلا يهو (5)
 تبسلا موي ناطلسلا اهجوزت دقو ء17911 بآ زومت/١٠7 ةنس لوألا عيبر رهش يف ناطلسلا

 .119091 بأ 59 /ةنسلا سفن نم رخآلا عيبر ؟

 750 13/7 يزيرقملا ل٠0 ١: يعاجشلا

 عما :يرزحلا . ةفارقلاب نفدو (/)

 ؟11؟



 ردا

 يف ةدم يقبو . هنيد رمأ يف دالبلا لهأو لغملا دامتعا ىلع وهو « ءاسنلاب

 هللا هدمخت  ناميإو ريخ ىلع يفوتو . هققحتو مالسإلا فرع نأ ىلإ رصم
 ىلا هلم رب

 كيلامملا نم ناك بجاحلا ساللأ نيدلا فيس ريمألا ")يفوت [و]

 ناطلسلا دنع ربكو . ةيبوجحلا ىلإ // ةيريكنشامجلا نم لقنتو ةيرصانلا

 انركذ دقو ؛قفتاام فيرشلا زاجحلا نم هروضح دنع هل قفتا نأ ىلإ هبّرقو
 هللا مهدمغت  نيلودقم نينثإلا ينوتو .«"'هوخأ كلذكو ينغي ام هتمجرت نم

 . - ةحرلاب
 نم لجرلا اذه ناكو «؟ةربط ريمأ ''فسوي نيدلا لامج يفوت ًاضيأو

 غلبو « ةبيطلا ىلع فكعنم وهللا ريثك ناكو , ةيبصعلاو تاءورملا لهأ رباكأ

 ىلإ ماعلا نم ةزيجلا يف ةميخ هل ناك هنأ ىتح ءافصوي ال ام اهرمأ نم

 الإ نسحتسم ءيش الو نسحلا برطلا لهأ نم دحأ عدي ملو . ماعلا

 برعلا راعشأ يوري ناكو . ءاكذو فطلو سيكو فرط عم هرضحأو

 ركذن ةيلزه دياوز هل تناكو . ىقيسوملا نم ءيش ظفحيو , اهريغو
 ذفتاو ةنسلا كلت يف تجبح ىلوحلا سورعب فرعت ةينغم هل ناك , اهضعب

 جراخ عراشلاب هعماجب نفدو .(ةقباسلا ةنسلا يف ليقو) ةنسلا نم رفص ١؟ ةليل يف ًاقنخ يفوت (1)

 ؟8815 ثا :يرزجلا :يف هتحرت رظنا .ةيبرعلا فرعي ال أبتغأ ناكو .ةليوز باب
 ةركذتلاو و175 248776 :؟ ةرد «بيبح نبأ ل١ 77١ :4 يناولا .يدفصلا

 اصلا لهنملاو 805 701:9 موجتلا ,يدرب يرشت نبا ؛!له:7/17 يزيرقملا

 . (سالأ ةمجرتإ

 . 4 مقر ةيشاح 01587 ةحفصلا يف هتمجرت تقبس دقو ءاَرَق نيدلا فيس ريمألا ىعديو )١(

 نم ةرخألا ىدامج ١١ تبسلا ةليل يفوت «نيدلا لامج ريمألا ؛ناميلس نيدلا ملع نب فسوي (7)
 .ةرشع ريمأ نأكو 03974 طابش 16 /ةنسلا

 ,ا5 135/37 يزيرقملا

 راضالا نولمحي نيذلا ةيرادربطلا ىلع ثدحتي يذلا ىلع بقلم هنأب يدنشقلقلا هفّرع (4)

 .اهوحتو بكاوملا يف ناطلسلا لوح (سوؤفلا)

 .1451؟ :8 يدنشقلقلا
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 ظاح

 هامل

 تجرخف « مْجه تلخدف هيلع لوخدلا تدصق ترضح الف ءاهريغ

 , اهموجه ىلع اهرهتف اهيلإ نيدلا لامج جرخو . تيبلا يف ةميقم يه يذلا

 نم دري ىتح مداخ كباب ىلع تيلحخن تنك » : يّرهتلا ليبس ىلع تلاقف

 // هتيب لخدي نم ءةبحق ايد : ةعرسب اهءاجأف . « نذإ الب كيلع لخدي

 دقو « هيف يفوت يذلا هضرم يف هنرضحو . « ؟ مداخ هباب ىلع نوكي مكلثم

 هرصأ ىهتنا نأ ىلإ هيلع أرقي راصو . « كباسح و : هل لاقو . هبتاك رضحأ

 لاقف « قرولا اذه لسغأ نأ ّيلِإ راشأ رضح الف . « طشط اوتاه » : لاقف

 ينم بلطو . تيفوت اذإ رمعلا لوط دعب ًادغأ , دنوخ ايو : هبتاك

 بتكأو « تثري ىمسأانأو : لاق . « ؟ هلباقأ شيإ كباسح ناطلسلا

 . « باسحلا نم كيربأو يطخ بتكأو « هيلع يطخ عضأ تاهو . باسح

 اذه دحأ يف عقو ول هللاو ء نالف اي » : لاق . « ؟ نظي شيإو : هل تلق

 الإ ىرتشم هيف دجي لو « يثراو وأ هريغ وأ ناطلسلا ناك نإف . باسحلا

 ىرتشم هيف دجي ملو , وهللا بابرأل ماعنإو ليصافتو . يئاوكو ولولو رواسأ

 دعيامم ءيش الو ةقراط الو ”ناوتصكرب الو "'نشوج الو ١!لقرق

 تقولا يف هلّسغو . هيلع فقي نم لك نم كلذ ببسب نعلأف « داهجلل

 هللا دنع املوبق وجرأ ةبوت هللا يصاعم عيمج نع بيات يننأ دهشأو ؛ ًالوأ

 يع رّدق ام ايندلا يف تيضقو « يسفن ىلع نيفرسملا نم تنك دقل هللاوف

 نم بياتلاو .اهلبق ام ُبِحَت ةبوتلا » هي // يبنلا نع ثيدحلا تعبتاو
 .  هتمحرب هللا هذمغت  هتليل يف ينوتو . « هل بنذ ال نمك بنذلا

 حئافص نم عونصم مامكأ نودب بوث وه لقرقلا نأ 1١-17( :4) يدنشقلقلا نم دافتسي )١(

 .رفصألاو رخآلا جاييدلاب ةاشغم ديدح

 ردص انعم يسراف ظفل (؟) طي ءيناتسبلا؛4١ :بابلألا باب رأ ةرصبت «يسوسرطلا .عردو

 75 :ريسفت ءيسينعلا ؛#19 ١: طيحملا

 . ةشكرزملا ناصحلا ةبشاغ وهو «ناوتسكربو ًاضيأ مسريو (؟)

 دال عدا ل877
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 ءرالس راداتسأ ناك . راداتسأ 2)ةدغوبأ نيدلا ردب ريمألا يفوتو

 هريس مث . ةمدقتو ةقلحل | يف ًاربخ هاطعأ ناطلسلا نأ قفتاو « هدعب سبحو

 ةفرعمو ةسايس هيف لجر ناكو « هاناخلبطلا ىلإ لقنتو ء كبزأ دالب ىلإ
 هتبقر يف ةدغ هتبوبش يف هارتعا دق ناك «ةدغوبأب بقلو ةنسح ةلاكشو

 .  هتمحرب هللا هدمغت  ةدغوبأب بقّلف اهوعطقف

 نم ناك . ”7شيجلا بيقن !''قامقد نيدلازع ريصألا يفوت ًاضيأو
 بيقن ناطلسلا هلعج «؛)رادنمهملا نبا يفوت او « ةيناطلسلا كيلامملا ءابقنلا
 لقن قامقد يفوت املف . كيلامملا "3[ ةباقن ] ىلإ ”ًاجوراص لقنو « شيجلا
 بيقن هلعب ًاجوراص "وخ | نوسكي نأ نأ مسرو ء شيجلا ىلإ ًاجوراص

 طابش © /ةنسلا نم ةرخآلا ىدامج 11/ ءاعبرألا ةليل يفوت .نيدلا ردب ريمألا ,ةدغ وبأ كيليب )1١(

 لل

 .8ا/5 137/7 يريرقملا

 ءةنسلا نم درفلا بجر سداس دحألا ةليل يفوت .رمديآ نيدلا زع ريمألا ,يئالعلا قامقد (1)

 17+ ع راذآ ١1 /ةفارقلاب نفدو

 ؛3ا/4 15/7 يزيرقملا ؛ #48 :7؟ يدرولا نبأ ؛755 : يرزجلا ؛؟الا/ :5يراداودلا نبأ

 محلا 51 ب هس اني ا جلل

  مهوحنو ةقلحلا دانجأو ءارمألا نم ناطلسلا هبلطي نم راضحإب لفكتي يذلا وه (37)

 . 15086 :8 يدنشقلقلا

 قامقد هلحم لح دقو «شيحلا بيقن (نيدلا سمش ليقو) زادنمهملا نب دمحأ نيدلا باهش وه (4)
 . 31 91/ راذآ  طابش /9/517 ةنس رخآلا عيبر يف

 911 17/153781 11/7 يزيرقملا ؛"48 :4 يراداودلا نبأ

 .(وا187» ةقرولا) ال* تايفو يف ةمجرت هل تدرفأ دقو «يرخافلا اجوراص نيدلا باهش (8)

 هذهل فيرعت ىلع ةلوادتملا رداصملا يف عقن ملو .7الا/ :1/*؟ يزيرقملا نم نيترصاحلا نيب ام (5)

 يدنشقلقلا يف ءاج اك ءاهعوضوم نوكيف «كيلامملا ةمدقت اهب دوصقملا لعلو .ةفيظولا

 دخلا نم الإ اهبحاص نوكي الو ءاهيف مكحلاو ةيناطلسلا كيلامملا ىلع ثدحتلا» (؟51:4)

 .«ةرشع ريمأ بئان هلو هاناختبط ريمأ نوكي نأ ةداعلاو

 .هب فرعو ةلابطلا ضرأب ًاعماج أشنأ . يدمحجملا نيجال نب دمحم نيدلا رصان ىعديو (الإل
 لالا/ : 5/5 يزيرقملا ؛؟84 :4 يراداودلا نبا



 ظل

 ناطلسلا تيب يف هلو «ةفرعمو ةدوجو نوكس هيف لجرلا اذه ناكو . كيلامملا

 .  هتمحرب هللا هلمغت  ةرجه مدق

 قشمدب يفوت نم ركذ
 بقليو 2""رامجق نيدلا فيس ريمألا صمح بيان ةافوب ربخلا رضح

 كلملا شادشخ « ةيجربلا رباكألا ءارمألا نم لجرلا اذه ناك //. شاشب

 يف مادقم ةعفانلا كيلامملا نم ناك [و ] ريكنشاحلا سربيب نيدلا نكر رفظملا

 رشعلا وحن نجسلا يف ماقأو . ةلياط ةداعس هل تناكو . رومألا رياس

 . هركذ مدقت |مك « نميلا ىلإ [ ناطلسلا ] هدّرج هنع ””جرفأ امو . 29نينس

 . - هتمحرب هللا هدمغت  هيلإ عجري نيد هل ناكو

 2 9يرمعيلا سانلا ديس نبا نيدلا حستف خيشلا رصمب يفوت اضيأو

 رمأ يف نيديجملا نم لجرلا اذه ناكو . ةيرصملا رايدلاب ثيدحلا خيش

 همّدقت نم ىلع هلّضفت تناك ةريثك ةعامج نأ ىتح باسنألا ظفحو ثيدحلا

 باتك حرشو « ةريثك تافنصم هل كلذ عم ناكو , ثيدحلا خويش نم

 لو 1984 بأ ؟4 /ةنسلا نم ةجحلا يذ 77 يف يفوت .«سامجق» ةروصب اضيأ دريو )١(
 .ةدحاولا ةنسلا هتيالو يف لمكي

 "لال : 3/7 يريرقملا ه7 : يرزجلا

 يف هنع جرفأو 171١« ناسين !١ال/90:4 ةنس ةدعقلا يذ ١5 سيمخلا موي لقتعا مد

 .3718 زومت ة/ا/18 ةنس رخآلا عيبر زهتسم

 145 الث 11/15 يزيرقملا
 يرمعيلا حتفلا وبأ نيدلا حتف مامالا خيشلا ءسانلا ديس نب دمحأ نب دمحم نب دمحم نب دمحم (5)

 /311 ةنس ةجحلا يذ نم لوألا رشعلا يف دلو .ةرهاقلاب ةيرهاظلا ةسردملا خيش ء يعبرلا

 نفدو 21884 ناسين ١9/9/84 ةن نايعش ١١ يف تبسلا موي ةأجف يلرثو 2151/7“ ناريزح

 . ةفارقلاب

 1١ يتاولا يدفصلا ؛امك :لويذ «يبهذلا ؟الالا - 911 :يرزجلا :يف هتحرت رظنا

 ةردو 5984 5م :؟ةركذت ءبيبح نبا ؛84 8495# :5 نايعأو 44 ١١#

 درلا .يقشمدلا ؛؟118 - 7١8 :4 رجح نبا ؛ 816-811 :يوتسالا ؛و؟١4 1

 11 موجتلا «يدرب يرغت نبا :اهدعب امو ظل : 11 ينيعلا ؛2؟8 57 :رفاولا

 .4379- 41/4 : 1/1 سايآ نبا ؛#4١ مل
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 كمل

 ىلإ جاتحم يقبو « هلمكي ملو يفوتو . هيلإ قبس ام حرش '”يذمرتلا

 ةلزن هدخ يف هباصأ دق ناكو « رثنو قياف مظن هلو , هنع زجعف . هليمكت

 هنأ يل ىكحو . نيعلل هرظن يف شحاف رثأو ةدش اهنم ىري ناكو « تربكو

 دق ءهللا لوسراي يديس اي» : لاقو . هسفن يف يلايللا دعب كلذ ركذ

 ةليللا كلت ىأرف ءهب لسوتو . « يهجو يف رثألا اذه نم ىرأ ام ينرض

 ظقيتساو « ترجفناف ةبكلا كلت ىلع ةرهاطلا // هديب ّرم دقو ٠ لم ينلا

 يف عرشو « اذهب رشبتساو « ريثك ءيش اهنم ىرج دقو اهآرو اهب ٌسحأ امل

 ٠ ةديصق نيرشعو عست مجعملا فورح ىلع «. لكك يبنلا يف حدم دلجم مظن

 نم اهيف ناك امل ةخسن اهب بتكو « اهخسنتسا ىتِح رباكألا نم دحأ قبي لو

 29[ ىزركذب بيبألا ىرشُب » هبقلو قيافلا مظنلاو لمعلاو ملعلا

 رون » هلو .« « ةباحصلا ليضفت يف ةباصإلا 20[ ليصحت ]» هلو ٠. بيبحلا
 يتلا هيزاغمو لب دمحم انديس ةريس « « نومأملاو نيمألا ةريس يف نويعلا

 حدم نم ءايشأ هلو «« نويعلا رون » هامس باتك يف اهرصتخاو . ؟؟9اهازغ
 اظفاح  هتمحرب هللا هدمغت  ناكو ء هانرصتخا 2*2 ةباحصلا حدمو هلي يبنلا

 يف هلو . رثنلاو مظنلا يف قذاح نهذ هلو .اهعياقو ظفحو برعلا ءامسأل

 ركذب اهيف ضرعو . [ريبكلا ] نيدلا ميرك يضاقلا اهيف حدم ةديصق
 ,9تمدقت عياقو اهنم تقفتا تناك ةيضق يف ةعامج نب نيدلا ردب يضاقلا

 .«يذمرتلا عماج حرش يف يذشلا حملا هناونع )١(
 704 -10* :9 موجنلا « يدرب يرغت نبا ؛ 581:١ يناولا ,يدفصلا

 . يدرب يرغت نباو رجح نباو يدفصلا ةجارم دعب فيضأ نيترصاحلا نيب ام (؟)
 . يدرب يرغت نباو يدفصلا ةعجارم دعب فيضا نيترصاحلا نيب ام (؟)

 ةبتكم تاروشنم نم وهو .هريشلاو لئامشلاو يزاغملا نونف يف (ريشلا) رثألا نويع» هناونع (4)
 .ه 185 ةرهاقلا ,(ناءزج) ىسدقلا

 عالطاللو .؟4:1 يناولا ,يدفصلا .«ةيلجلا ةباحصلا تامارك يف ةيلعلا تاماقملا» وهو (5)
 . يشعلا فسوسل (خيراتلا مسق) قشمدب ةيرهاظلا سرهف :رظنا .سانلا ديس نبا راثآ ىلع

 191410 قشمد

 .55711 يفاولا .يدفصلا : عجار )١(
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 ؛ نيدلا ختف // خيشلا عم اهيف [ريبكلا ] نيدلا ميرك [ يضاقلا ] ماقو ظ ' 3١

 ضرعو « كلذ لمع لإ جاتحاف « نيدلا ردب يضاقلا ىلع هل بصتعاو

 اهيف هركذب
 ْمياَمَُتلاَدَقَعامواهاْنمت

 :تلاقف اهب مارغلا اهحراطو

 : ًاضيأ هلو

 يىلاب نع سا هلا تفرص

 ٍيمصتعم هللا ُلبحو

 ًاَّرط ىرولا ُلسي نمو

 هاج يذل يهجو الف

 مياد بلقلا يفاهبحو باشو

 مكاح روج نم هريجم نيأف

 ؟ملاع لْعِف اذام : لاقف « تملع

 يلب مهدادوو ٌلبحف

 يلامأ تقلع هب

 "يلاسلا كلذ ينإف

 لام يذل يليسم الو

 «بيبحلا [ ى]ركذ يف بيبللا ىرشُب ١ باتك نم هفنص ام أضيأ هلو
 ةعامج اهتذحخأو . سانلا اهتَرحتو اهمظن يذلا دياصقلا لياوأ يف لزغلا نم
 : ةزمهلا فرح يف كلذ نمف . خسن اهنم بتُك امبرو « ةريثك

 ءاروجلا ةليل ٌليلخ اي

 يئاود يدل اهب ءاد لك

 بلقلا ةبح تدع [مف ينتقسو و <

 يئاول تحت لامجلا لك نإ

 : ءايلأ فرح

 ابص نيقربالاب يقراب ىلإ تببص
 : ءاثلا فرح

 ءاروحلا ةلقملا يف يلايتحا ام

 // يئاد نيعاهريفب يئاودو

 يئاولب ىلع ًاربص :تلاقو

 يئاول تحن مارغلا لك : تلق

 امّبص ميسنلا رسم هجعاول ىكبأ

 )١( يفاولا ءيدفصلا يفو ؛اذك )1:٠”( «يلاس مدع ينإفم  (ى1:5) نايعأو .



 ُتئائر ىميلس نم دوهع لابح

 ٌرئاح ميلاف تّدصو ُتثدصت
 تول تدعو نإو ٌتفوأ ٌثدعوأ اذا

 : نيسلا فرح يف هلو

 سلا ةوْذَج يذاه « رانلا سباق اي

 سختبب ىظحت ال درولا بلاطو

 الو لولعلاب سندت ملًةيحم
 اهتولس رهدلا تفرع ام ةبم
 املوأ ٌّنكال رخآ امل امو

 ,لجو ىلع ٍنمأ ْنِم بلقلا ىلا ىهشأ
 : ءاطلا فرح

 اطخ هجنز يف ليللا حنج رباصأ

 اههجو ةبحملا رون انسبقأو

 امنإو سوفنلا كلذب اهل انطرش
 اهلثم نيعلا ىرت ال ظاحل تاذو
 لا اهفرطو اهامل نم انيلع ترادأ

 انلك ناحلا كلذ يواشن انحرف
 مهنود ٌتققش طرملا لبق يبلقو

 ٌتباوع اهاوه نم داؤف لكب

 ُتبال وهو اهلصو تّلمو تلامو
 تناوح ماهتسملل اهنامأو

 سبتقم ريخ اي اهدعت الف ينم

 27 سجبنم دج يعمد نإ هئام نم
 ٍسلعلا نم ِبّْرَض الو « لولملا ّدص
 سفنلا عم يرست وأ« حورلا عم يرجت
 ٍسْدّقلا ةرضح يف قباس فراعت
 / /سعنلا نيعألا يف ىركلا جولو نمو

 ا يذب تلجت ما حبصل ءانس

 اطخأ اهب مارغلا جب * نع داح نمف

 اطرشلا لبقُت نأ بحلا يف انتداعس
 اطشأ قشاع ىلع.اهنم الو ًاماقس
 اطنفسا ثيداحألا ولح نمو ليحك

 اطرم ٍبّرظ نم لان امم فقشت
 . ىطعأ اهب مارغلا ردق ىلع ُلكو

 تناك ةريثك تالسرت ىلع هل ٌتفقو ")ام رثنلاو مظنلا نم لجرلا اذهلو
 نيدلا حالص نيبو هنيب ًاضيأ تيأرو . هبراقأو هلهأ نم برغملا وحن نم هيتأت
 ءاهنم ليلق رتفدلا اذه يفو « اهتعدوأ رثنو مظن تالسارم يدفصلا

 رموتم :سجبتم )١(
 .54 :5 روظنم نبا

 .أصقن انه لعلو ؛اذك(1)
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 هعم مايألا ضعب ٌترضحو « ًادج ريثك ءيش اهرمأ نم انرصتخاو

 الف ؛ برغملا نم همع نبا نم هيلع درو باتك ىلع ينفقوأو «)ةيرهاظلاب

 . هباوج بتكو « يدي نم هذخأ هرخآ ىلإ تيهتنا

 باتكلا ةخسن

 : اهنم

 ٍركّذلا مكحم نم ماكحألا طبنتسمو ١ هلبس جهان نيدلا // حتف حتفلا وبأ

 ِرهُزلا مجنألا نم ىدهأ هل بُحَصو 2لسرم مركأ راتخملا ةئس ؟"0مكو

 ٌرغلا برعلا نم بارتأ ةليقع ابحرمو ًالهسو الها اهب الهاف

 ءاقل دنع هوجولا صضيبلا فونألا مشلا رمعي نم :اهيف رثنلا

 . فويسلا

 امركأو ٌفعأام لاح لك ىلع مهيف هللا كراب موق © كقاوأ

 رباحملا هب ترختفا يذلا مهرخف ةَّرغو . مهرحب رد ىلع فطعاو

 هوجو ف الامج ادبو « مالعألاو رودصلا ءامس ف اردب علطو 2 مالقألاو

 ماركلا ءابآلاب رخافتلا هب ّنُسَحَو مالسإلا هوجو

 هل خيشلا باتك ةخسن :

 مئامر ًادبا «اهدوهع لابح يناوغلاو مّيعملا ةلّلعم

 مهاسم نم يباذع يف كل الو بيصن نم كلاصو يف يلامأ

 مساب هاودسج نم دولا رغثو يرغث نسا نيسحملا يبا نبا ىلا

 رداصم عجار .اهب ثيدحلا خيش سانلا ديس نيأ ناك يتلا ةرهاقلاب ةيرهاظلا ةسردملا يهو (1)

 , ع مقر ةيشاحلا 51/1 ةحفصلا يف ةتبثملا سانلا ديس نبا ةمجرت

 . اهانعمب ام وأ «ىعرد هباوص لعلو «لصألا يف اذك (0)

 .كايلوأ : لصألا (م)

 . ءاهدوعو» :(4» :5 نايعا) يدفصلا يف (5)

 ضر



 مئاظعلارضتحت هايلع يفف ًاياعأردق هردق ُكي نمو

 // ساونا هيفْسَت ضورلا رشنو هنع عيذيف هليمج ٌرسُي
 متاك هيفخي ال كسملا حيرو ءايح هب دوي ام متكسو ظل#

 مظانردلا هوقعاهب نيزي 2 يراردلاك مراكملا ذختبأ

 مئاعتلا قوفاهرادقم ىري ىمعُنب لمأ ينّلك عُجَرُن

 يف يلاعلا ميركلا رقملا نع ةرداّصلا ةميركلا ةفّرشملا تدرو» : رثنلا

 « بكاوكلا ضعب دنع ًاران لواحي امنأك . هدوعص يف ىدامت ًاولع . بقانلا

 هب رهدلا هجو حبصأو « الاله بطخلا ليل يف علطأ ددؤس [ ىلإ ] ةدنسملا
 هاقبأ هللادبع بأ ءال الف الإو , اذكه اذكه دمحلا ناسل دشنأو « الالني

 لالجإلا هرمأ ةطسبو هردق ةعفرل مادأو ؛ مايألاو يلايللا ءاقب ىلاعت هللا

 ليقم يمصي ًامهس ًايهسو « مالسإلا ىده يف ًافيس لازي الو , ماظْمإلاو

 روهشملا هفيسب حتفلاو . دوقعم هئاولب رصنلاو . ماهسلا شيط دنع رفكلا
 نم ةنسأ علطتيف ٠ دورولا لبق هئادعأ بولق يف فذقي بعرلاو . دوهشم

 هللو ءدوعرلا نم هتاسوك عمستو « قوربلا نم همراوص عملتو « موجنلا
 لوقعلا يِبْسي امب اهتحاصف نم // جهلا بلس دقل . اهّرد هلل لب اهرد و5

 اهساطرقو اهسافنأ نم مسقأو « قلفلا برب اهذيعأف »8. بولقلا يِبصُيَو

 تداجو « قرخلا.دمخأو قلقلا نكس اب تءاج دقل :.2304 قسو امو ليللاب

 ىلع لسرلا نم تفاو نيح . قدغلا لباولا دحجأو . قدحلا جيبأ امب

 . « ةّرق نيعللو « ًارارق بولقلل ْتْقُرَو « ةرتف
 اذإ نوكي نأ قفتي مل هن [ هنم ٌتملع الو «هنع هخّرَوُأ ام بيرغ نمو

 .هقف وأ بدأ وأ ملع سلجم سلاج وأ ةعامج هل تعمج وأ سلجم رضح
 ةادانملاو بارشلاب قرغتسم هئدبم يف لجر ناكو « مهرخاو موقلا لوأ ناكو

 ةفيظو ©24ل تقفتا نأ ىلإ هب الإ مهسنأ سلجم متي نأ نكمي ال تناك ىتح

 .131/ ةيآلا ءقاقشنالا ةروس )١(

 .هنأد :لصألا (9)



 ريثك تيقبو , كلذ نع علقأف . يسركلا ىلع سلجو « ثيدحلا يف ةخيشملا

ذب هملثأ ام ةلمج نمو . هيلع ناك ام ىلع يقاب هنأ همهتي سانلا نم
 كل

 مويلا كلذ قبي ملو . هتزانج تجرخو « ىلاعت هللا ةمحر ىلإ يفوت موي وشنلا

 // اوجرخ ىتح مهريغو ءارمألاو ءالعلاو نيثدحملا نم الو ةاضقلا نم دحأ

 . ايناث هيلع اولص )ليلا قوس ىلإ رضح الو ؛ هيلع اولصو هتزانج يفإظ 34

 نيب سلاج وشنلاو « كابشلا يف اسلاج تقولا كلذ ناطلسلا ناك [و]]

 : روخآ ريمأل لوقي تفتلاو « اهمظعتساف ةزانجلا ناطلسلا ىأرو « هيدي

 ىلع ربخلا دروو : لاق . « ؟ نمل ةاضقلا اهيف يذلا ةزانجلا هذه نع لأسا »

 (٠ يوبنلا ثيدحلا خيش سانلا ديس نبا نيدلا حف خيشلا هنأ ناطلسلا

 ؛دنوخ ايو :وشنلا لاق . « ةميظع ةزانج هذه و : لاقو وشنلا ىلإ تفتلاف

 . «رمخلا برش ىلع ًانامدإ مهرثكأو سانلا ربكأ نم ناك لجرلا اذه نإ

 . ءاملعلاو ةاضقلا قح يف سخنو , هضرع ملث كلذب دارأو

 يضاقلل ناطلسلا لاق « 2؟9لدعلا راد ةاضقلا عولط موي يناث ناك الو

 يذلا لجرلا اذه ناك شيإ عمست» : ةاضقلاو [ ينيوزقلا ] نيدلا لالج

 هيلع ينثت ةاضقلاو نيدلا لالج يضاقلا عرشف . « ؟ هتزانج يف سمأ متن

 ناك لجر اذهو . اومظعتو اولوقت اوهتشت متنأ » : ناطلسلا لاقف « همّظعتو

 كلذ ناطلسلا ركذ امل ةاضقلا تمحوف .« سلاجملا رضحيو . رمخلا برشب

 « مالكلا اذه عمست الو : ناطلسلل نيدلا لالج يضاقلا لاق // نأ ىلإ و5

 ٠ « كلذ ريغ هنم ملعن امو « و دمحم انديس نع وار لإ لجرلا ملعن ام

 )١( ةرهاقلا رهاظب .
 . 5415 7 خيرات فادش نبايكز

 ريبكلا هناوياب نينثالا موي ةركب ساجي نأ ؛ناضمر رهش ريغ يف ةعلقلاب ناك اذإ» ناطلسلا ةداع

 ريرس تحت عوضوعموه يذلا يسرتكلا ىلإ هسولج نوكيو . . .لدعلا رادب ىمسملا

 نم ةاضقلا ةاضقك ةلودلا بابرأ نم ةفلؤم ماظلا صالخخل ةئيبب نيعتسيو «. . .كلملا

 :رظنا .خلا . . .شيحلا رظانو رّسلا بتاكو ةبسحلا يف رظانلاو لاملا ليكوو ةعبرألا بهاذملا

 عوضوملا اذه نع ةيفاو تاليصفت دجوت ثيح , 4م 44 : 4 يدنشقلقلا
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 اذه لجرلا اذه نع . دنوخ اي , لاق امو : 7يكلاملا يضاقلا لاقف

 يلع بذك نم هلي لاق : لوقي لجرلا نإف . ملسم وه ال ْنَم الإ لوقلا

 . كلذ دعب ناطلسلا تكسف . « بذك

 قأ هموي يف هنع مويلا كلذ دهش دقو « هيف يفوت يذلا مويلا ناكو

 فلحو « هيلإ جرخف ةميهب بكار وهو يلكنج دلو نيدلا رصان ريمألا ىلإ

 لعجتس اّنِإ الإ كيلإ ترضح امو : لاقو « كلذ ىبأف « لزني نأ هيلع

 هتبحصب ذولي ناك هنإف « « كتمذ ءىربأو يتمذ ءىربتو لح يف كنم

 اذه يف كلابب اذه رطخ شيإوو : هل لاق . ثيدحلا هيلع عمسيو

 تيأر هنأ وهو « يتوم ىلع لدت يهو ءايؤر تيأرو : لاق . « ؟ تقولا

 , ةييقاط هدي نم ينسبلاو ؛ لع ملسو ء هيلع تمّلس دقو هلي يبلا

 فرعأو « ةداهشلا كعدوتسأ تيت تيتأ دقو « ًابيرق يتوم ىلع َّلَدَأ مالك ينمهفأو

 عدوتسمو يبونذ رياس نع ملقمو « هتفلسأ مع ىلاعت // هللا ىلإ بيات يننأ ط9

 ناك هنإ ١ : كلذ دعب نيدلا رصان يل لاق . « ةنامألاو ةبوتلا ىلاعت هللا

 لخد دق وأ هلقع يف وه سيل خيشلا نإ يسفن يف لوقأ انأو « اذه يل لوقي

 يلع قدو . هقيرط ءادثأ يف ّيلإ ءاجو . «هنم لصفنا مث لخاد هيلع

 ركذام يلركذيو ينفرعي عرشو . ىبأف لزني نأ هتلأسو هيلإ تجرخف

 : يل همالك رخآو ءًاضيأ هلوق نم بجعتم هيلإ رظنأ انأو « نيدلارصانل

 «٠ لح يف ينلعجتساو « هيلإ بياتو ىلاعت هللا ىلإ بيات ىنن (كدهشأد

 نم نيتوحض ثيدحلا ناكو . هرمأ يف ركفتم انأو « ينع ّلوو هتلعجتساو

 ًاصخش يطقسلا شورطألا نبا نيدلا سمش ّيإ ريس «رهظلا ناذأو راها

 نيدلا حتف خيشلا ةزانج رضحاو . بكرا مق» : لوقيو ,هدنع نم

 .نيدلا يقت ةاضقلا يضاق ؛يكلاملا يئانخالا يدعسلا ناردب نب ىسيع ركب يبأ نب دمحم (1)

 . 1981/10/81 ةنس (ةرخآلا ىدامح يف ليقو) رفص * ةليل يفوت

 نبا ؛408 4017 #1 رجح نبأ 48185 :*5/17 يزيرقملا ؟79/  ؟ال؟:7 يفاولا ءيدفصلا

 .887 : 1/1 سايا نبا 47407 1١: موجنلا «يدرب يرغت

 قضوا



 وكآ

 رضح هنأ » : ينفرعف « هتيفيكو لاحلا نع تلأسو ء تبكرف . « انبحاص

 مث ءهل هلاق ام ركذو . يلكنج نب نيدلا رصانب عمتجا هنأ هفّرعو هيلإ
 ةبانإلاو // مانملا يف لوقلا هيلع ّصق مث « يل هلاق ام ركذو يب عمتجا

 سلجو « ةيرهاظلا ىلعأب هتيب ىلإ علطو هقراف هنأو « لح يف هنم لعجتسيو

 عمتجاو « 2')ةيروصنملا ىلإ لزن ماقف , صغمو يلخت هسفن يف دجوف ةعاس
 هلهسي ءيش هل فصوف . هل ضرعأف هفرعو , 29ينافكألا نيدلا سمشب

 ىلإ مانو . ةعاس دنتساو « هتيب ىلإ علطو هدنع نم جرخو « ًابارش هاطعأو
 ءارمألا تعمتجاف هرمأ سانلا غلبو . ىلاعت هللا ةمحر ىلإ لقتناو ةلبقلا

 انلكو ,دوهشم مويو ميظع دهشم هل ناكو . مهريغو ةاضقلاو دنجلاو
 برق » : مويلا كلذ هلوق ةلمج نم ناكو . مويلا كلذ يف هيعسو هلوق ركاذتي

 ناك يدلاو ء يرمع نم ةنس نيتسو ثالث ىلإ تلصو يننإف . يتوم

 الإ يقب امو .« كلذك يدجو . ةنس نيتسو ثالثلا نس يف يفوتو . كلذك

 ةيانعب ©ياَطِلْغُم نيدلا يالع هدعب يلوو .  هتمحرب هللا دمغت «  توملا

 .ثيدحلاب لغتشاو . ًاكولمم لجرلا اذه ناكو « نيدلا لالج ىضاقلا

 . هيلع أرقو نيدلا لالج يضاقلا بحصو

 باب لخاد ١584/5817 ةنس نووالق روصنملا كلما هاشنأ يتلا ةيروصنملا ةسردملا :دوصقملا )١(

 ةاضقل ةعبرأ ًاسورد اهب بترو .ةرهاقلاب نيرصقلا نيب طخب يروصنملا ريبكلا ناتسراملا

 .ناتسراميبلا عماجبو نووالق عماجي مويلا فرعتو «بطلل ًاسردو ةعبرألا بهاذملا
 44 17 كرابم ؛1 8١ 90/4 :؟ ططخلا ؛يزيرقملا ؛ ه/- ه8 :فيرشت ءرهاظلا دبع نبا

 114/948 لاوش ؟* ءاعبرألا موي قوت .نيدلا سمش .ءابطألا سيئر «ينافكألا نب دمحم (؟)
 . 1846 يناثلا نوناك

 898 11/1 سايآ نبا ؛الهال :8/؟ كولسلا «يزيرقملا

 يوت .هللا دبع وبأ «نيدلا ءالع خيشلا , يفنحلا يرجكبلا هللا دبع نب جيلق نب ياطلغم (م)

 ٠١ وحن ؛يراخببلا حرش»و :اهنم تافتصم هلو 21751 زومت 78/955 نابعش 18 ءائالثلا
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 ط1

 وك

 الج يضاقلا هب يىنُع خ خيشلا ينوت لصح الف 00 نيدلا ل

 ساقلا تلاكر . همالك مشقو ةماسعلا بجو ةلغلا كرو , ةيرهاظلا

 ملهنإف .«هيدو هيواي ياطلغم الوق اولاقو : لوقتو هتيالو يف ثدحتت

 حالص نيبو ١ )هنيب ناكو . ًاكولمم هلصأ ناكو « ثيدحلا ظفح هنع رهشي

 ىلإ بتكي مهنم لكو « تالسرتو تابتاكم نيعقوملا دحأ يدفصلا ليلخ

 خيشلا بتكو خيشلا ىلإ بتك رصم نم يدفصلا رفس لصح اللف . هبحاص

 . مهتابتاكم نم اليلق تلقنف « [ هيلإ ]

 يدفصلا باتك ةخسن

 ةكيأ ّلك ىّرلا يف تره ًاريحُس ٍتبه يه اذإ يداولا ةمسن ولس

 ةلامر نم "”اهئانثأ يف ل مكف
 (9ُتلّمَحَت نأ ىلإ اهاّير باط امو
 ٍةناب ٌناصغأ ضورلا يف ٌثقناع اذإ

 اأو ضايرلا ةجو تحفاص «؟)مو
 مكيلع ٍءانشلا بيط نم رشنتو
 ةبايص تعادت ًاركذ تلَتام نإو

 تمكحت ان مايألا فصنت ولو
 ىوح يذلا بانجلا كاذ نع ترس ان

 مكبرق لظ ىلإ يندي نأ رهدلا ىسع

 يتشحوو مكيلإ يقوش 5 اهتمضأ

 يتمحتو ٌمكاملع ىلع يئانث
 تلثت امل ديغلا تارطخ تكح

 ةبرت لك مكناطوأ ٍق لقت

 ةضور لك اهّرْشَن يسنُي نسامح

 // ٍتْنحو تحانو ٌثحاتراف ُقْرْولا هل
 ةقرفو نيِبِب اهيلايل فورص

 ةميظع لك ءايلعلاو لضفلا نم
 ةقشم لك دعبلا يف ىأر ًاقوشم

 رمغ هنم تءانت يذلا هقوشو هقلق فصو يبنيو « ضرألا لّبقي

 . سائلا ديس نبال دئاع ريمضلا (1)
 . «اهايانث نم يل مكف» 5٠0*(: :5 نايعأر يدفصلا يف(

 .«تنمضت» :هسفن ردصملا يف (؟)

 .«نإو» :ًاضيأ (4)

 نإ امو :لصالا (©)



 هرظان تحت نم هنافوط ءاج يذلا هعمدو «(')هقوط ورمعهنع ٌٍبشو «ةيفاط

لح نم رصمب ههستكا ناك امدعب هنهذ دّلب يذلا هركفو .هقوف نمو
 ةوا

 «9هئانثو « ةمامغلا عمدو قربلا ران اهم دهشي يذلا هتبحم ركذيو ءهقوذ

 ءهب فرع يذلا هئالوو  ةمامحلا هعاجسأ نم ضورلا يف ملعتت 9 يذلا

 رايدلا قراف هنا . ةمامعلا عضي مل نإو الج نبا اذهو : لاق هأر نمف

 باغف « انالوم ونحو لضفلا كلذ دقفو , نيرحبلا مدعف « انالومو ةيرصملا

 حانجب اهنم راطل ًادهع هل تعر ولف « ليللا موجن ىعرو « نيّرَبلا نع

 هعمد لئاس نم قشمد راهنأ لباقف ,« فلاسلا دهع ركذتو « نيَرْسْنلا

 . نيرهنب

 دلج //يل ناكنإ يدَّلَج ىوس ْمَدْعَي مل كلثم تقراق امك قرافي نمو ظادرب

 ٌدحأ ىرولا يف يدنع كلثم ّلح نإ هتبيصم يف يبلق هللا رّبص ال

 هل خيشلا تاوج

 ينمو كيف لومأملا اهب تلو 2440 ةبح لك تفْلُي يبعت َتْفَشو

 : اهنمو

 ٍتَْت عاريلا ناصغأ نيبامو 2 تورفأ نسُحلاب ءارذع اهتيدهأو

 ٍتَلِج كمولع نم ًانونف تدِاو ارهاب كعيدب نم نعم لك تَْلَج

 .ةرثنب ىماسُي ال رثن َرُد مكو ٍسلفمل ماي ال رد مظن مكف

 يبرغ راد يف كنع يدعبل يرادب نكأ نإو ينع ترس امل ينإو

 ام لعلو .«هقوط ورمع هنع ٌبْشو :ةيقاط رمع هنم تأسس يذلا هقلقو هقوش فصوو» :لصألا (3)

 يف لاقي يذلاو ,«قوطلا نع ورمع بش» :رئاسلا ىلشملا ىلإ ًادانتسا حيحصلا وه هانتبنأ

 .ةريغصلا رومألا نع ىلاعت صخش

 .هباشو : لصألا (؟)

 . يتلا :لصألا ©
 .نزولاو ىنعم ا يعا ري هانتبثأ ام لعلو «لصألا يف سومطم لوألا رطشلا (4)

 ضر



 ًادفاو ©9>[ هب ] ززعأو ًادراو هب ٌمِركَف ءيحلاصلا ميركلا فرشملا درو

 ٍءنْيَر نم ءاش ام رياصبلا نع ولجيو « نيز نم ءاش ام راصبألا ىلع ولجي

 ع هحار تمر اذإو . هتحار هنم دمتسا 2[ام] هرشنو همظن نم ًازئاح

 قارف نم دجو امدعب « هحارتقا رهدلا ىلع هب لانو . هحارشنا هيدل ىقلأو

 ءدقو ام ليلخلا قارفل ليلخلا ران نم ه هبلقب مرضأ دقو ءدجو [ام ]هب

 تعسل دق قاوشألا يدانم يداني « قارتحا ميلأ يفو . قايتشا ميلك حارف

 رادلا تطش دقو هفقاوو «قار الو اهل ببط الف «يدبك يأنلا ةيح

 "ااهتسحي يهابو ءايصلا ميسن اهفطلب يه ءاتسحب رازملا هنع // ىءانتو وال#

 .ىبرلا رهز اهفّرعيو ىحضلا ٌسمش

 : هيلإ يدفصلا نم ةيناث ةلاسر كلذ نمو

 ثردص ٍةّيحت نم اه ما

 اهلمانأ ترطس ام نسحاي

 اذإف اهماتحخن اهنع تضضن

 ٍنُدآ تفّنَشو ينعقّرشف
 اهتي ؤرب يتلقم تعتمال

 اهفكفكأ ىعمدأ تحبصأو

 مهديس نباو سانلا ديساي
 موقتاهعبر يف َتْنأ اذا

 ترسهتشا لياضفلاب ٍةحار نع

 ترقت امو تمظن ام فطلو

 َتوُفَس دقو يترضح يف سمشلاب

 ثري يلااهظافلاٌردب

 ٌثرظتنا وأ اهلشثم َترظن نإ
 ٌثرتف امو اعدلا اهاعس تلم

 ترج تارْقلاك لينلا ةريج اي

 ثرختفا كلضفب رصم رايد

 ٌثتركُذ اذإ | ىفطصللا ةنس ظفحت

 بتكو « ةروهشم اهتاكربو ةدوهشم اهب ملعلا سلاجم يتلا ضرألا لّبقي

 « ةدورسم بادآلا سئافنو « ةروصنم اهتباتكو ةصوصنم اهم ةئّسلا

 ا يحو « ةرورسم اهلهأ // سوفنو ظاغ

 ةديصق ناكف « انل مانألا ركذ

 .قايسلا اهاضتقا ةفاضإ (3)و (0)

 .اهتحم :لصألا (5

 قفي

 اهتايبأ نم درفلا عي دابْلا تن



 : هباوج خيشلا بتكف

 20َتّرَسَح امدنعو ٌثيحأف ْثّيح
 ُتَرَْفَس امدنع سمشلا ٌةلجمم اي

 ًادبااهملامج ولأ تنكام

 اهتبسن َحالّصلل اذبح اي
 تمظن اهدوقع نم اهتايبأ

 هشيع هنع تبغ ذم تردك

 ٌترطخ املك نصغلا ©"ةظيغو
 ترهب دق لامجلاب ىتلا الول

 ثرختفا العلا هب نم اهليلخ

 ثرشتنا بكاوكلل اهرشكنو

 9[ ا ا ل

 « ميدلا ةحفاس « ميَّشلا ةحلاص تلاز ال ةيحالصلا ةيلاعلا ديلا لبقُي

 فرشلما دورو يبنيو معنلا دقع ةطساو تحربال ةميركلا ةطسابلا لب

 ةحاصفلا ضاير يف ةعترملا « ًاَرد عياورلا عيادبلا نم ةيلاحلا ًامدق يلاعلا

 ع ةعاربلا بابرأ ىلع تيلج يتلا , ًارهز ةغالبلا ءامس يف ةعلاطلا « ًارهز

 اديم يف يرجي الف , نيعئاط انيتأ : اتلاقف

 . دايإ يف

 سق ماقم ماق ولو . دارط ليخ اب

 « ماغرلا يف طيبرو « مامزلا ىلإ جاتحي ديحوب نظلا اف : اهنم [و]

 يف لدع نإ « ماثفلا يف لوخدلاب هل سنأ الو // « ايارسلا يف هل دهع ال 4

 اليذ بحس نم هنع لقاثت قطاني وأ , ناسرفلا لئاقل لوطتو ناهرلا د
 لوتسا لهو ؟ داولا كلذ ريغ نم نداعملا كلت دافتست لهو « باحس ىلع

 هدرو نم رخاوزلا ٌراحبلا رئاكُي نلو ؟ داوجلا كلذ ريغ داوجلا كلذ دّمَأ ىلع

 . داهولا هتارارق ْنُم رهاوزلا ٌموجنلا لواطي نلو « دامثلا

 تقاف يتلا 9تاّيبألا تايبألا تدرو : هل باتك ركش يف اهنمو

 )١( رجح نبأ نع بيوصتلاو «ترج : لصالا يف 4 :
 ) )1.؟ةصغود» :هسفن ردصملا يف

 ل

 ,(39/5 :5 نايعأ) يدفصلا يف سومطمو لصألا يف طقاس يناثلا رطشلا[(5)

 .«تاّيخسلا تاّيجسلا نع ةرداصلا تاّيبألا تايبألا»و 6 ١: يناولا ءيدفصلا يف (4)
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 ةغالبلا وفقتو اهدنع ةحاصفلا فقت « 7'2نييئاطلا ركذ توطو « نيّيدنكلا

 كلت لب « يفاشلا لالحلا رحسلا كلذ لب . يناولا لضفلا ٌرد ةللف , اهّدح

 « ينفانملا يف ؟29ىبملا تدصقأ 29يتلا دصاقملا كلت لب « يفاوقلا يف "””ىوقلا

 ثلاكملا هلعفت ال ام بابلألا يف ٌتلعفو يناعملا "تب ٌثوح يتلا يناعملا كلت لب

 ملقلا لثتماو . اهيشو عيبرلا 20كاح يتلا عاضوألا كلتب لب « يناشملاو

 هل فلاخت ال اهنأ هنم ةقث « ًاموسُرَم ءاشي فيك اهفّرصي وهف «٠ اهيبنو اهرمأ

 نيب لإ فقو ال باطخلا لضف لآو ءاهيلإ ] باتكلا لضف لآ دقل . ًاموسُرَم

 .  هتمحرب هللا هدمغت  ريثك كلذ نم هلو . « اهدي

 لينلا ركذ
 27 عبصإ نيرشعو نيتنثاو عارذ رشع عست اهيف // لينلا ناك

 [ ةيامعبسو ] نيئالثو سمخ ةنس لوخد ركذ

 اهثداوحو
 (9يرعَسلا رَبَع يشاوطلا لْرَع ناطلسلا يأر ىضتقا.[ اهيفو ]

 .عادبإ عياورو عاديإ عيادب نم تقش ام .نييئاطلا ركذ توطو» هسفن ردصملا يف )١(

 .ىرقلا :لصالا يف (5)

 , يذلا : لصألا يف م

 .انلا : لصألا يف (5)

 .«تريح» :يفاولا يفو ؛ لصألا يف اذك (هر

 . لاح : لصألا يف (3)

 :37/7) يزيرقملا يفو .«أعبصإ نيرشعو ًاعارذ رشع ةتسو ال“ : يراداودلا نبا يفو ؛اذك مب

 ؛ يدرب يرغت نباو 11 امتلكت هس كلن صر ا80) يفو .( ًاعارذ رشع ةتسو (”

 .«ءاعبصإ نيرشعو يتنثاو اعارذ ةرشع ةتسو (١8ه 5 موجتلا)

 .مرحملا عبار دحألا مويو كلذو (ى)

 ل موجنلا + يدرب يرغت نبا ؛الال : 7/7 يزيرقملا

 2101 عك 1118 لنا ل ل لا

 مث هيلع وشنلا ةياعسب دمحم رصانلا هلزع :كيلامملا مدقمأ. نيدلا عاجش يشاوطلا «يترعسلا ربنع(4ز

 ىرخأ



 وا

 « ناطلسلا دنع مدقت دق مداخلا اذه ناكو . هتناخلبط ذخأو هيلع جرخلاو

 ,اغبقأ دي تحت كيلامملا ىلع مدقم هلعجو «هوجولا ةنسحلا مادخلا نم ناك

 بجوأ مالك وشنلا عم هل قفتاو « اغبقأ ىلعو كيلامملا ىلع هسفن تربكف

 هلآو حمرلاو اة بعلب فوغشم مداخلا ثناكو ءوشنلا نم هيلع دقحلا

 بجوي امم ةحيبق ًارومأ هنع ناطلسلا فّرعو ءوشنلا هيلع منف « ةيسورفلا

 روصت امبرو « ناطلسلا ةحلصمل تافتلإلاو ةمدخلا نع لغتشم هنأو « جرح ا

ف ناطلسلا ناكو . داسف هيف نوكي رمأ هيناعي امم هسفن يف
 ريثك لايخ هسفن ي

 جرحو هضرعل ناطلسلا لامأ وأ لاز امو بابسألا كلذ لثم ىناعتي نمم

ل هتناخلبطب مسرو . كتشب هيف عفشف هيفن دصقو , هلزعأو هيلع
 يناوطل

 ددسو , ؟9كيلامملا ىلع همكح دّدجو اغبقا ىلع علخأو 3 ديلا لس

 ةعامج نأ هغلب دق ناكو « مهب قارخإلا ىلع ةريثك اياصو هاصوأو ء مهرمأ

 دسف دقو «ةيتاروألا دالوأ نمو سانلا / / ءانبأ نم عابتأ مهدنع كيلامملا نم

 نم عيمجلا جرو . ؟9قابطألل مهضرعب اغبقأل مسرق ءمهب مهاح

 ةنس يفوت .سدقلا ىلإ يفنو ردوصو ال58 ناضمر يف فرص مث العال ةلس هتفيظو ىلإ ديعأ

 199 13 رجح نبا ءالؤك :#/5 يريرقملا . 184 م

 يو ؛لدا» مساب نآلا ةقورعملا ةبعللا انه داريو ءقركلا بعل وا(١)

 , كيلامملاو نييبويالا نمز نيطالسلاو كولملا

 : 4 يدنشقلقلا

 اهتسرامم ىلع جرد ةضاير

 4لاكملل. عممتدا انام سلوم ةلتع ةطاططدعألو 254-252: اختك وم و

 طا مط 17

 ةباين ةيناطلسلا كيلامملا ةمدقت يلو .قابطلا يمذقم دحأ «نيدلا دعس يشاوطلا يلف لبس (7)

 ةنس لوألا عيبر ؟5 يف يفوت . .نووالق نب دمحم رصانلا رادتسا دحاولا دبع اغبقاأ نع

 .14+ لوليأ 9/41

 ا ل 0 عاف وعلل 26 يعاجشلا

 ةيارداتسالا ةفيظو ىلإ ةفاضإ (33)

 211:1 15 !ةنانلل 1١4 5 موجنلا «يدرب يرغت نبا ؟5100/ :؟/1 كولسلا «يزيرفلا

 لطالما

 ثيح ةعلقلاب ناويالا ةحاس ةنئاكلا يكرلمملا ىثيحلا تانكت يهو «ةقبط هدرفم ,قابطلا وأ (5)

 .كيلامملا نم دحاولا سنحلا ءانبأ ةقبط لك مضت

 ضولل



 نأ اوعئتما كيلامم مهنمو عييمجلا جرخخأو . مهضرعأو اغبقآ سلجو « مهدتع

 نم فياظو بابرأ اوناكو ء ملؤم برض مهبرضف ء 20مهدنع يذلا اوجرخي
 مسرف « مهرمأ ناطلسلا فرع مهبرض الو . ةيرادمجلاو ةيرادحلسلا

 . مهموي نم اورفسو . دفص ىلإ مهجورخب

 2, 9ةرهاقلا يلاو [ يشكزألا ] نيكديأ لزعب [ ناطلسلا ] مسر مث

 كيئهو فسعلاو ةعنانصملا عطقو ملظلا نم ةنيدملا يف هلعفي ناك ام انركذو

 نوطوق نيدلا فيس ريمألا عم هل قفتا نأ ىلإ « ةريثك شحاوفو ريتاسملا
 بيطتف « هيبس ملعو .ركتتلا هيف دج ناطلسلا لخد املك . ةجوو ةدم

 هجورخب مسرو « هلزعأ نأ ىلإ جاتحاو . هيلع هجرح نع رذتعاو هرطاخ
 . لاطب ماشلا ىلإ رصم نم

 كيلامم نم ناكو « يديربلا يماسحلا «*نابلب بلط 0[ هيف ]و
 مث . ©ةئحش هلمع دق ناطلسلا ناكو .روصنملا كلملا بئان , 22”ياطنرط

 علطف « عيبرلا يف ليخلا تناك هبلط املو . ةئنيدملا هالو مث ء يديرب هلمع

 .5114 1711 :؟ ططخلا «يزيرقملا ؛45 98 :فيرعتلا هللا لضف نبا حا

 يدرب يرخت نبأ يفو ؛همهعابتا جارمتإ نم مهعانتمال» (؟الال :؟5/19) يزيرقملا يفو ؛اذك(١)
 .ةهنع مهعانتمالا :9 موجتلا)

 .ىلوألا ىدامج ١ ءاعبألا موي كلذو )١(

 21711115111 سوط كاملا 180. ؛1لالال : 7/17 يزيرقملا ؛ 117 : يرزجلا

 . يزيرقملا ةعجارم دعب فيضأ نيترصاحلا نيب ام (؟)
 . 1875 رايأ  ناسين /5#9 ةنس ناضمر يف يفوت .نيدلا فيس ريمألا ,يماسحلا نايلب (؟)

 .14917 11 رجح نبأ ؛ ١8 : 3/15 يزيرقملا

 ةئطلسلا ةباين ىلوت .ديعس وبأ ءنيدلا ماسح ريصألا ؛يروصنملا هللا دبع نب ياطنرط (0)

 119/543 ةنس يفوتو .115/4 يناثلا نوناك 18/51/84 ناضمر ١4 يف نووالق روصنملل

 .هب ففرعت ةرهاقلاب ةسردم ىنب ر 1

 1:1 ريشك نبأ ؛ 244:1١ ١95 ةركذت «بيبح نبأ 447٠١ 4174 :15 يلاولا .يدفصلا

 .841 -883 17 ططخلا ؛يزيرقملا ؛44 :نايعالا تايفو باتك يلات ١ يعاقصلا نبا ؛*4

 .دالبلا نم دلب يف نمألا نع لوؤسملا وهو .يناجش هعمج(1)

 120219, قسما, 1.1.33 ١

1 



 ظالم

 يف ىشمو ءةرمالا سرف بكار وهو لزنو « ©20ميهب بكار وهو ةعلقلا

 هتيالو يف نيتتسح عنص نيكديأ ناكو / /.ةنيدملا لهأ عم نسح يشم هتيالو

 ةرواجم ؟"”ةليوز باب رهاظب فرايصلا نيكاكد ده . اهيلإ دحأ هقبسي مل

 « مهلغزو مهرمأ داسف نم ريثك ررض يف مهنم سانلا اوناكو , بابلا روسل

 « مهبرخي ال هنأ مهببسب [ ينيوزقلا ] نيدلا لالج يضاقلا نيبو هنيب ىرجو

 , داسفلا نم ةريثك ةعانش مهنع ناطلسلا فّرعو « هيلع يوق فقولل مهنإف

 وحن نيكاكدلا برخأ ةليوز باب لتاد كلذكو «مهبرخأو. ناطلسلا هقفاوف

 مسرف « هقرط اوقيض مهنأو « روهشم باب اذه نأ ناطلسلا فرعو « ةرشع

 بترو . كلاسلل مهقيرط عستاو نوكي ام نسحأ نم اوءاجو . مهبارخب

 . نوكي ام نسحأ تءاجو رصعلا دعب نم برضت ©2ةيلبج ةليوز باب ىلع

 «؟!نيلقتعملا ءارمألا نع جارفإلا ركذ

ب نيدلا نكر ريمألل مسر 2[ بجر رهش ف 1و
 رادحلسلا 20سرسي

 ءاهب يذلا سيباحملا رضحيو . ةيردنكسالا 20[ رغث ىلإ ] بكري [ نأ ]

 .«ةعلقلا ىلإ ارا بكرف بكري ًاسرف دجي ملفد الل :1/9) يزيرقملا يفو ؛اذك (1)

 .ةرهاقلا ةئيدم باوبأ دحأ )١(

 ."841 78٠ 11 ططخلا «يزيرقملا

 .«ةيليلخو (؟مللا ١: ططخلا) يزيرقملا يلو ءاذك (م)

 . «ةهزنلا بحاص لاقو» :ةرابعب كلذ ىلإ اريشم يفسويلا نع ًالقن ةثداحلا هذه ينيعلا تبئأ (6)

 و1 - ظفاأل :5911//11 ينيعلا

 يرغت نباو 4*4 :؟ يدرولا نباو 1١8 :يرزجلا ةعجارم دعب فيضأ نيترصانحلا نيب ام هز

 5١5, :9 موحنلا «يدرب ١

 1١17415 -341 /9/417 ةنس قوت . سايأب تاحوتفلا بئان وه (7)

 .5315 17/7 يزيرقملا 457١ 11 يعاجشلا

 , 416 : يررجلا ةعجارم دعب ةفاضالا م

 ف



 ء بجاحلا 9”سربيب نيدلا نكر ريمألا مهنم ناكو . >”ههرضحأ بكرو

 نم هروضح دنع نيرشعو سمح ةنس يف هيلع ضبقلا ركذ مدقت دقو

 // نمو ةيفرشألا ءارمألا نم ناك َقّلْغُط نيدلا فيس ريمألاو . ©9نميل
 [ ةنس ] هيلع ضبقو سنجلا يرتت ناكو « ةنسحلا لاكشألاو ناسحلا هوجولا وال١

 قافتإلا نمو « ةنس نيرشعو ةثالث ةدم هل ناكف . [ ةيامعبسو ] ةرشع يتنثا
 « ىلاعت هللا ةمحر ىلإ يفوتو , عوبسأ هتيب يف ةدم ماقأو هنع جرفأ هنأ بيرغلا

 رفقامل .هتجرت تمدقت دقو . ناخ سلطأ نبا مناغ ريمأ نع جرفأو

 يف عبسلا لاتق نيدلا لامج ريمألا ةبحص درحم لجرلا اذه ناكو . ناطلسل

 رضح الو . [ريكشاجلا ] سرييب ةنطلس يف [ ةيامعبسو ] نامث ةنس
 زفقف ٠ كلذ ركسعلا غلبو « سربيب ىلع تفلتخا ءارمألا ناك , ركسعل

 اذإ هنأ هنهذ يف يقبو . هكيلاممو هدنج نم هعم نمو وه لجرلا اذه هيل

 هسبحو [ ةيامعبسو ] ةرشع ةنس هيلع ضبفف « ةمدقتب هيلع معني رصم لخد

 « ناطلسلا بيرق «ىغْلُرب نيدلا فيس ريمألاو « ةنس نيرشعو سمخ
 خيشلاو طالب نيدلا فيس [ريمألا ]و ء رشع يتنثا ةنس هيلع ضبقف

 نيرشع ثلاث نينثالا موي» ناك ءارمألا راضخإ نأ 251185111500 و هسفن ردصملا يف )١(

 روكذملا نينثالا موي نأ ةقيقحلاو .«بجر نيرشع يناث نينثالا موي «يزيرقملا يفو «.«بجر
 م98 :4 يراداودلا نبا يف ءاج ابك رهشلا نم نيرشعلاو عبارلا يف فداصي مب
 ةئس درفلا بجر رهش يف يفوت .بلح بئان «نيدلا نكر ريمألا .بجاحلا هللا دبع نب سربيب (1)

 .هب تفرع أراد ةرهاقلاب يب . 17747 لوألا نوناك يناثلا نيرشت /74*
 يرغت نبا 46808 :1 رجح نبا ؛ه6:7 ططخلا .يزيرقملا ؛881 1٠١: يفاولا . يدفصلا

 1١: 1١١-1١1١. موجنلاو (بجاحلا سربيب ةمجرت) لهتملا «يدرب

 . ١752 يناثلا نيرشت 18/1/18 ةنس ةدعقلا يذ ٠١ يف كلذو (©)

 وك 1١9/511١ ينيعلا ؛؟98- 550 :؟/١ يريرقملا ؛لا5 - ١8" :5 يراداودلا نبا

 ١ .اهدعب امو

 ةنس يفوت .ريكتشاجلا سربيب ةنبا جوزو ناطلسلا بيرق ءنيدلا فيس ريمألا ءريغصلا يغلرب (4)
 هليل ا

 . 40/97 11 رجح نبا ءال# :*/؟ يزيرقملا
 ,18888 زومت /ا/88 ةنس ىلوألا ىدامج يف سلبارطب يفوت (6)

 "17 : 7/1 سايا نبأ ؟ه١3 :7/* يزيرقملا

 يذلا



 نيجال [ نيدلا ماسح ريمألا ]و « ةيرفظملا ةيجربلا ءارمألا نم 2©2سنوي

 ةباين يف مهيلع ضبُق "”صاخشونخأ رمَتْهُط [ريمألا 1و يرُْعلا
 , ؟©رادنكوجلا

 ؛ةيجربلا رباكألا ءارمألا! نم « يملعلا سربيب : نييماشلا ءارمألا نمو

 // "يلع خيشلاو , 9 يقاشولا كبلطقو ع قشمد يف هيلع ضبق ناك

 رمت نيدلا فيس ريمألا نع جرفأو . رالس [ نيدلا فيس ريمألا ] كولمم ظ١

 نم ناكو «رشع عبرأ ةنس هيلع ضبقو « سلبارط بيان ناك . يقاسلا

 ماشلا ىلإ هجورخب هرفس دعب مسرو ءاهرباكأو ةيروصنملا ءارمألا

 سمش ريمألا زبخ ىلع بلح ىلإ هرفسب بجاحلا سربيبل مسرو « هاناخلبطب

 مسرو « بلح يف هيلع ىضبقلا ببسي ةرامعلا دشم رقنسقآ نيدلا

 ىلإ رمتشط كلذكو « بلح ةعلق هب علطو , هدوجوم رياس ىلع ةطوحلاب
 مناغ ريمأ ةماقإب مسرو « سلبارط ىلإ طالبو يسْنوُيلا [ رمديأ ]و قشمد

 . رصمب

 رمذيأ» 251:11:1511801 و يدرب يرغت نباو يزيرقملاو يراداودلا, نبا يفو ؛اذك )١(

 ١ يسنويلأ

 . 1735 ناسين - راذآ /ا//١ ةنس ةدعقلا يذ يف يفوت . يروصنملا صاخب ريمألا|(م)

 ,410/9 - 1/7 : ١ رجح نبا

 تقبس ؛نووالق نب دمحم رصانلا مايأ ةنطلسلا بئان «نيدلا فيس ريمألا رادنكوجلا رمتكب (*)

 . 4 مقر ةيشاح , 174 ةحفصلا يف هتمجرت

 .«يماشولا» 211181571ئ يف .«يقاجوالا» يدرب يرغت نباو يزيرقملا يفو ؛اذكإ(4)

 . «يلمألا يلع نيدلا فيس خيشلاو» :(4 10 ص ) يرزجلا يفو ؛اهسفن رداصملا يف اذك (©)

 يذ رخآوأ يف يفوت .181+ /ال19 ةنس سلبارسط ةباين يلو «نيدلا فيس ريمألا ء يقاسلا رمت (1)

 يدرولا نبا :يف هتمجرت رظنا 2.1947 /#074 ةنسا لييقو 1847 ناريزح /!47 ةئس ةجحلا

 .,519 :1 رجح نبأ 4531 :/7 يزيرقملا ؛ 5:1 يعاجشلا ؛ عا :

 11788 /ال٠4 ةنس قشمدب يفوت .نيدلا ىسمش ربمألا « يمورسلا هللا دبع نب رقتسقا (7)

 ىلع نيعابسلا ةقيوسب عماجلاو ةرهاقلا جراخ جيلخلا ىلع رقنسقآ ةرطنق بسنت هيلإو ٠

 . ةرهاقلاو رصم نيب اهيف ةيرصانلا ةكربلا

 557 15 موجنلا «يدرب يرغت نبأ ؛847 : ١ رجح نبا ؛ 5٠6 : 7/7 يزيرقملا

 فقل



 ركذي كبزُأ نم باتك هتيحصو دالبلا نمكبزأ لوسر لصو اهيفو
 كيزأ نأو « مهتهج نم رضح يذلا نوتاخلا ببسي بتعلا نم ءيش هيف

 هدنع نم اهجرخأ مايأ دعبو اهب لمد ناطلسلا نأ داصقلا نم هغلب

 باتك ريسو « ببسلا كلذب كبزأ ىلع بعصف « ؟؟2هكيلام ضعبل اهجوزأو
 ضعب ببسب عوفد يلإ ريس ناطلسلا نإ » : اهيف لوقي ةافاشمو هنم بتعي

 هيلإ تريسو . ناطلسلا نم تيحتسا نأ ىلإ رمألا عفادأ انأو ء ناقلا تانب

 // :اهريست بجاولا ناكف ء كرطاخب قلت مل اهنأ انغلبو « ناقلا تائب رايخ
 ريضي كلثمب قيلي مف ؛« ككيلام ضعبل اهتيَطْعَأ الو هنم ثجرخ ناكم ىلإ 1

 نوكتف ءانيلإ اهعوجر يف كلأسن نحنو « سحنأو اذه ٠ تاناقلا تائب

 ىلع فقو املف . « ةعستم دالبلاو «ريثك كدنع [ ي ]راوجلاو اهلهأ دنع
 «9أم لك» : لاقو «ء لوسرلل باوجلا درب عرسأ « ةافاشملا عمسو باتكلا

 هريس يذلا يف تطّرق ام انأو « بذك مالكلا اذه نم كبزأ يحل غلب

 ءهدري نأ هريغ الو ناطلسلا ردقي نأ نكمي ام ىلاعت هللا رمأ امناو « لإ

 تيفوتو تفعضو ةنس يعم تماقأو ءاهب تلخدو ىخأ اهرّيس ةأرملا هذهو

 لوسو روضح ربخ درو امل ملع دق ناطلسلا ناكو . « ىلاعت هللا ةمحر ىلإ
 نيدلا لالج يضاقلا بلطف ءاهببسب بطاخمي نأ دب ال هنأ كبزأ

 كلذب مظنيو ءاهتوم تابثإ دصقي هنأو ءرمألا هفّرعو « [ ينيوزقلا ]

 .اهرمأ يف قيرطلا نيدلا لالج هفّرعف ء لصاح هدنع نوكيو دوهشم

 نوتاخلا اودهاش مهنأ اهيلع دهشو « كيلامملا نم نيرفنو نيمداخ اورضحأو

  ىلاعت هللا ةمحر ىلإ اهباصأ فعض نم تيفوت دقو « نالف تنب ةنالف

 « ثيدحلا عقو نأ ىلإ يقبو . هيلع يضاقلا هتبثأو . دوهشلا دهشو ْحّرَوَو
 دوهشلا طوطخب توبثم حورشملا مهل // جرخخأو ءرمألا ناطلسلا مهفّرعو ظ

 « ةيده مهتبحص رّيسو « مايأ اوماقأو . كلذ دعب اوتكسف 2 مكحلا يضاقو

 نيدلا نيز ريمألا بلط مهرفس دعبو .هركذ انمدق امب باوجلا بتكو

 517-518 :نيتحفصلا يف ءاجام عجارا(1)

 .امأك :لصألا (9

 نقيا



 ةجوز ('9كيزأ تنب ىلع هناتك بتكو «ء ةنطلسلا بيان نوغرأ نب «2رمع

 . (؟9ةدعلا ءافو دعب نوصوص

 وبأ هدلول ناطلسلا مسر «47[ لوألا عيبر عبار سيمخلا موي يف ]و

 ةعلقلا ىلإ بكريو « نوصوق «"لبطسإ نم ةرمالا شوبرشب بكري نأ ركب
 نوصوق ريمألا لمعو « هتبحص ةيكساخلا ءارمألاو بكرف « ةفارقلا باب نم

 . ةفارقلا باب نم علطو شوبرشلا سبلو « ءارمأللو هل ميظع مهم

 نيدلا لامج ريمألا ىلع ضبقلا ركذ
 ,”كركلا بيان [ شوقآ ]

 ةباينب هل مسر امل هنأ ؛ نيدلا لامج ريمألا ىلع ضبقلا ببس ناك

 تلصوو « ءالغلا اهيف سانلل لصح ةنس تناكو , اهيلإ بكر سلبارط

 ١١( ناريزح 18/988 ةنس ةجحلا يذ فصتنم يف يفوت 1719/7
 رجح نبا ؛وا“ا“ :مالسالا خيرات ليذ «ةعرزوبأ 1 184.

 ) )1.«كبزأ يخأ تنب» (04 :7/1) يزيرقملا يفو ؛ينبعلا يف اذك

 . يفسويلا يف ءاج امك ًاصن ةياورلا هذه ينيعلا تبثأ (7)

 ورقي - ظحح : 17/1511 ينيعلا

 1801.6 يدرب يرغت نباو يزيرقملا نم نيترصاحلا نيب ام (4)

 ىكس لجأل نابم ةعومجم نم فلأتي «نسح ناطلسلا ةسردم راوجب هعقوم ()

 . يكولمملا رصعلا يف أشنت تناك يتلا تالطسالا رارغ ىلع هلوينو هكيلاممو هترسأو وه ريمالا

 باب) ةعلقلا باب هاجت يناثلاو ءرقبلا ةردج راوجب عراشلا نم امهدحأ ناباب لبطسالا اذهو

 , (ةلسلسلا
 #7 ا/؟ :؟ ططخلا ؛يزيرقملا

 يف نجسو «(نيعيبرلا دحأ يف ليقو) ةتسلا نم ةرخآلا ىدامج فصن سيمخلا موي كلذ ناك (3)

 . 1918 /ةنسلا سفن نم لاوش يف ةيردنكسالا رغث ىلإ لقن مث ,دفص ةعلق

 11/5 يزيرفملا ؛0/0١ :14 ريثك نبا ؛١45و 4 :يرزخحلا 4984 :3 يراداودلا نبا

 :9 موجنلا ءيدرب يرخت نبا ؛؟١8 ةقرولا :(نايلدوبلا ةخسن )هبهش يضاق نبا ؛لال

 جاجا 9 81ةتاتحا ( 13 ةببمم 7

 ١5-11 ١؟؛ ,1 8.189ع سرب كأي 722111

 فرفأ



 ريسف « سلبارط ىلإ لصاولا ّلقو « مهرد نيعبسو ةيامب قشمدب (')ةرارغلا
 « سلبارط لهأ ىلع هب عسوي ام هلام نم ىرتشاو « لالغلا رضحي رصم ىلإ

 جنرفإلا بكارم ضعب نأ قفتا نأ ىلإ ةمرحلاو لدعلا هنم اهلهأ تدجوو

 بكرف « مهريغو نيملسملا ىلع هيف مرحتيو , رحبلا بكري نأ ةداع هل نم
 « هببسب اهيف توصلا عقوو « سلبارط نم نيعلا ايؤر ىلإ // لصو نأ ىلإ وا

 هعفد دق حيرلاو بكرملا اوأرو ةنيملا اوتأو . بيانلاو دنجلاو ءارمألا تبكرو
 هذه يف يذلا بكارملا نيأ» : نيدلا لامج ريمألا لاقف ءعجرو ءابنع

 جاتحي دحاو بكرم ريغ بكرم سلبارط ةئيم يف مَن ام نأ هوفرع . « ؟ ةنيم
 بكرم اهتنيم نم ذحخأو « ةيلاخلا ةنسلا يف أ ودعلا نأو « ةرامعلا ىلإ

 ,مويلا كلذ فقوف . تقولا اذه يف هونياع يذلا بكرملا اذه وهو « راجتلل

 ماقأو « بكرملا كلذ هيلإ جاتحي امو عانصلا رياس بلط نأ ىلإ هسفنب

 ىلإ هيلإ بكري موي لك راصو « مهرد فلأ نيعبرألا وحنب هلام نم هترامعب
 كلت ةيمارحلا بكرم لوصو قفتاف « ةنيملا هب لزنو . هترامع لمك نأ

 « بكرملا يف هكيلامم رايخ بكرو « ركسعلا نم ةعامج بكرف « مايألا
 يف اوبكرو « هلام نم لوطسألا يف قفنو « هيلإ اوجاتحي ام عيمج مهاطعأو
 « بكرملا كلتب اوقحتلا نأ ىلإ حيرلا مهل ىلاعت هللا لهسو . بكرملا

 بكرملا اوأر املو ءرحبلا طسو يف اهتفقوأو ودعلا بكرم ىلع حيرلا تيمحو

 نم // اهيف ناكو « مهيلع نيملسملا هللا رصنو اولتاقو اوفقو مهب تقحتلا ظال#

 اوكلمو ءلاتقلا يف مهوقدصف « ةعفانلا ةيسفنقألا كيلامملاو دايجلا دنجلا

 « سلبارط ةنيم ىلإ هب اودرو « ةريثك ةعامج جنرفإلا نم اولتقو .« بكرملا

 ةرارغلا نأ ليقو .ًايقشمد ًادم 1 وأ اليك ١؟ نم فلاتت يهو «ةطئحلل يقشمد لايكم ةرارغلا (1)

 ملك ©٠١45 يلاوح يأ ًاييرقت ةيرصم بدارأ © يواست تناك دم فصنو دم + ةدحاولا

 . مق
 + 114 ستنه ؛181 : 8 يدنشقلقلا

 0.١ 28840118 1ل )05, 1م رع 1 6عمونع لعو 8اقط ءاوبأوب نم

 : عجار ةرتفلا هذه يف حمقلا راعسأ روطت نعو

 م511101 !كلعتمارع لو مولع ط. 285 (1ةطاعماب لعد مي« لب !ءهرصعسا)

 افقي



 وال

 ىلع رصنلاب ميظع راهن ناكو « يهالملاو لوبطلاب اهيف نم رياس جرخو

 لامج ريمألا مادق مهورضحأو « نيروهشم هيف نمي اوخاطو . ءادعألا

 مالكلا ىلع ةردقم هل «لاتم لجر بكرملا بحاص ناكو . نيدلا

 امو ءرجات ٍفإ» 0 ا يب مسد ببس نع هلأس انو « يرعلاب

 انأو « بهن دق يلام نأو : ناطلسلا دلب ىلإ ةراجتلا ليبس ىلع الإ ترضح

 فيك و : هل لاقف . ءيش لكب ةيمارحلا نم لضتتو « ليزج لام بحاص

 نم حيرلا ينكميامو : لاق « ؟ تعجرو . جراخلا رهشلا يف ترضح

 . « ةنيملا [ ىلإ ] لوخذلا

 ريمألا اوفرعو . هوقرعو صريبق ىلإ نيرفاسملا راجتلا ضعب ترضحو

 ء صرسبق نم راجتل تناك بكرم مهل ذخأ هناو . يمارح هنأ نيدلا لامج

 دوهشلا ريس كلذ دنعف . ولتاقو مهبكرم ذخأو مهذخأ هنأو « جنرف اوناكو

 ةلآ هعم اودجوو ريثك ءيش هودجوف . لصاوجلا نم هعم ناك ام رضحأو

 يذلا وهو « يمارح هنأ فرتعا ةيتاونلا جنرفلا // ضعب بقاعو « لاتقلا

 0 ع ةنيملا نم بكرملا ذخأو ةيلاخلا ةنسلا يف لخد

 . ميظع بكرم وهو ؛ بكرملا ذخأ هنأ ركذيو تقفتا يتلا ةعقاولاب

 ل بو « فل لم هس ل ون با ب رجلا

 . بابلا ىلإ بكرملا ريسي نأ هفّرعيو « ركشلاب باوجلا

 ةبحص هلسرأو بكرملا بحاص دّيق هيلإ باتكلا لوصو دنعو

 ذخأو ء هتيضق نع هلأسو ناطلسلا مادق مّوصتو لصو املو . يديربلا

 هيلإ ةيدهب ناطلسلا دالب دصق هنأو ءرجات لجر هنأ ناطلسلا فرعيو ملظتي

 هعم ناك ام لك ذخأو . يمارح هلعجو هملظ سلبارط بيان نأو « ةينس

 نم هل نيبتو . همالك عمس نأ الإ ناك اف , ةيدهلاو رجتملاو فحتلا نم

 : لوقي راصو « ءارمألا هيلإ بلطو « هضارمأ ىفشو هضارغأ لين كلذ

 ءراجتلا لع دسفي ديريو « يدالب يف لمع شيإ كركلا بيان اورصباو

 لوقي ذمأو . « رحبلا كولمو جنرفالا دنع سحن تعمس يتعمس لعجيو
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 كنز

 راغ

 هآر امدنع يجنرفإلا لاطتساو . « ثّدحو ريمألل لوقو : يجنرفإلل

 نم ءارمألا تبجع نأ ىلإ مّلظتو لوقلا عسوأو « ملكتو هاوكشل // لبقي

 نيب نم يجنرفالا جرخ امو . ةمحرلا يف ناطلسلا اوعواطو ء هومحرو كلذ
 ام عيمجو هبكرم يجنرفالل ديعي كركلا بيانل باتك بتكي نأ ىتح هيدي

 ىلع ضرعتلا قيلي امو رجات لجر اذه نأ هفّرعو , هلام نم هل ذخأ

 . ليلق راكنإب هيف هل حّولو « راجتلا

 درو « قحلا يضتقت ىتلا هقالخأ تداج باتكلا هيلإ لصو الو

 ناطلسلاو , يذؤيو قيرطلا عطقي هنأ سانلا اوققحت دق اذه نإ » : باوجلا
 ىلع فقو املكو . هكولمم ةبحص هرّيسو . « باذك هنأب هلوق عمسا ال
 ناكف « ًادحاو ًالوق هلامو هبكرم هيلإ ديحي نأ هفّرعو هبكرم ىلع ركنأ باوجلا
 كلذ يف ماق ناطلسلا ناكو ء ءيش لك نم كركلا بيان ىلع ّدشأ كلذ

 ميقيف ١ عجري ال هنأ كركلا بيان نم ملعيو « لوقلا رركتي ىتح يلك مايق

 . ناك كلذكو « هنم هدصق غولبل ببسلا اهلعجيو هيلع ةجحلا

 ناطلسلا فّرعي بتكو هبحاصل بكرملا مّلس باوجلاب هكولمم لصو انو
 رّجضتيو هقفاوت مل "')اهنأو ,اهتنيم يف نوكت بكارم ىلإ جاتمت سلبارط نأ
 « حيرتسم نوكيو . مكحلا نم يلاخخ هيف نوكي ناكم دصقيو // ءابنم
 دق هنأ باوجلا بتكف ء هضرغل قفاوم ناكو ناطلسلل باتكلا لصوو

 بجاحلا ©اغبصرب بلطو . كبلعب امإو "”دخرص امإ هرّيخيو هلاؤس باجأ
 ىلإ لصو نأ ىلإ رفاسو . هدمتعي امب ماشلا بيانل بتكو . هلعفي ام هفّرعو
 . اغيصرب ةبحص هموي نم بكرو « مستو هأرقف باتكلا هاطعأو « سلبارط

 لخدن وأ دحخرص ىلإ حورن نحن ءريمأ ايو : هل لاق قيرطلا اوطسوت الو
 ماشلا بيان نم ٠ سبلت نأ ةداعلا ء دنوخ اي » : اغبصرب هل لاق . « ؟ قشمد

 .سليارط ةباينل دئاع ريمضلا )١(

 . قشمد لامعأ نم ناروح دالب ةلمج نم يهو ءةنيصح ةعفترم ةعلق تاذ ةريغص ةدلب (1)

 طانودحاناط, مممهععمطلعب م. دن ؛765 184 :ميوقت ءادفلا وبأ 4١01. :© ترقاي

 . مقر ةيشاحلا ١17١ ةحفصلا يف هتمجرت تقيس دقو ءاغبسرب» يزيرقملا يفو ؛اذك ()
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 ظالم

 هللاب » : لاقو « ليلق مّسبت هنأ اغبصرب كولم) يل يكح . « عجرتو

يس ذخ : قشمد ىلإ يّرس بّذعت ةجاح ام . كيلع
 يندر ء نوه نم يف

 اغبصرب عرشف . « ؟ ناطلسلاب ينم ربخأ تنأ اف ء هب يل مسر ثيح ىلإ

 « دنوسخ ايو : لوقيو ءرمألا نم يفتني
 0 ل م ةوصأ

 ؛ ءارمألا عم هاقلت ماشلا بيان جرخنو ء قشمد بيرق لصو نأ ىلإ يقبو

 ماقو «٠ الكر ؛ ماعطلا هل رضحأو « ةداعسلا راد ىلإ 7( هتحبص ) لزنو

 ؛ اغبصرب ىلإ تفتلاو «زيلهدلا يف هفيس ذسخأ « جرخي هنأ | ىلع هدنع نم

( ؟ يَّرس بذعت ةجاح ام كل // ُتلقامو : لاقو
 لح هدي ةسو 2

 ال «هرطاخخ بيطي هللاو ء ناطلسلل لق» : لاقو ءهل لوانو .هفيس

 ناكو ؛ دفص ةعلق ىلإ هرفسب مسرو . « برعلا هجو الو . ليخلا سراف

 لهتسم ىلإ ماقأو « رخآلا ىدامج نم فصتلا سيمخلا موي هيلع ضبقلا

 عوجرب مسرو « ”ةيردنكسا سبح ىلإ هرضحأ [ ناطلسلا ] رّيسو « لاوش

 .رمتكب لقنو ٠ سلبارط ةباين ىلإ [ بجاحلا ] «؟ناليط نيدلا فيس ريمألا

 . صم ةباين ىلإ 7 يئالعلا

  هناكم ريغ يف هترامعو ©" ةعلقلا عماج بارخ هيأر ىضتقا ("0اهيفو

 مشيت هنأ اغبصرب كولمم ينريخأو : يوارلا لاق» : هلوقب يفسويلا نع هذخخأ ىلإ ينيعلا ريشي )1١(

 «...يرس بذعت ال كيلع هللاب :لاقو ,ًاليلق

 .ظوأت 17/17911١ ينيعلا

 . هسفن ملقلاب شمالا ىلع درو نيسوقلا نيب ام(؟)

 . ىلوألا ةيشاحلا 3+ ةحفصلا : :عجار (5)

 ." مقر ةيشاح 1١4 ةحفصلا يف هتمجرت تقبس دقو ؛لانيطو مسرب ًاضيأ دروو (4)

 يفوتو ءصمح ىلإ داع مث ةزغ مث صمح يلو .نيدلا فيس ريمألا « يروصتملا يئالعلا رمتكب (5)

 .19-1546؟44 /ال4ه ةنس اب

 51/8 13/7 يزيرقملا

 يضاق نبأو ١7١( :14) ريشك نبا يفو ؛هرفص رهش يف (؟80:5/5 هسفن ردصملا يف (5)

 . «مرحملا رهش يتو» :(و 511) نايلدوبلا ةخسن «ةبهش

 115 1714/1/14 ةنس لبجلا ةعلقب نووالق نب دمحم رصانلا هاشنأ (7)

 .516 : ؟ ططخلا «يزيرقملا
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 هيلإ يتأي موي لك راصو « ةرامعلا يف عرشو ءأاضيأ خبطملا مدهب مسرو

 , [راداتسألا دحاولا دبع ] اغبقا ريمألا كلذكو « هترامع ىلع فقيو

 ضرأ نم ذخأو « ماخر هعيمج هرياد عنصو . اهريغو «'”ديماوعلا هل تلمُحو

 ام نسحأ نم ءاجو « لمعلا هيف عسوأو « هاناخطشطلا تويبو صتمم ةراح

 سلجو « نينذؤمو ءاّرُق ةريثك فاقوأ هيلع فقوأ هترامع دعبو . نوكي

 بتاورلا مهل بترو . مهيف ام رايخن ىقنو هدرفمب مهنم لك أرقتساو هسفنب

 هيلع فْقَو ةعلقلا نيكاكد بتكو , هفياظو رياس يف كلذكو . ةنسحلا

 « صتخغم ةراح هل قرخأو رجح تادوقع هعيمج خبطملا // رمعو « 29مياد

 . حييسف ناكم ءاجو

 ناكو . سلبارط نم ”)ينامكرتلا نبا نيدلا ردب ريمألا بلطب مسرو 7"
 فرش يضاقلا ] لياعف هغلب ناك هنإف « ماشلا بيات هروضحلا :ببسلا

 رومأ نم سانلا ىلع قفتي امو ولول [ نيدلا ردب ريمألا 1و وشنلا [ نيدلا
 [ ماشلا بيان ] *”رضح الو . مهتبوقعو ماعلا تارداصمو حرطلاو ملاظملا

 ةمه هل ركذي ناطلسلا ذخأ . هتداع ىلع ناطلسلا عم سلجو « رصم ىلإ

 هقوقح عسيضيو اهلمهي ريغلا ناك يذلا لاومألل مهصيلختو ولول ةمهو وشنلا

 ثدحتي نأ يضتقي ماشلا بيان سفن ناكو « ينثيو ركشيو 3 اهب لطربيو

 185-581 :4 يراداودلا نبا :رظنا اهيلع عالطالل ءةفيرط ةياور ديماوعلا هذهأ(1)

 .ناضمر لوأ هيف يلصو «ةنسلا نم نابعش رخآ يف عماجلا اذه ديدجت نم ءاهتنالا ناك (1)

 281115 8ك 1مل. 0و تاكمط 190: لوم 1/7 يزيرقملا

 ةئس سليارطس نيواودلا دش يلو .نيدلا ردب ريمألا «ينامكرتلا نب ىسيع نب دمحم (5)

 للعم راذأ 1١/986 ةنس بجر ١4 تبسلا موي هنع جرفأو لقتعا مث ”

 يفوت . ؤلؤل نيدلا ردب ضوع وشنلا نيدلا فرش يضاقلا عم رشابيل ةيرصملا رايدلا ىلإ بلطو

 باب طخب ةرهاقلاب عماج هلو . 117 يناث نيرشت 71/1/88 ةنس رخآلا عيبر ه يف سقماب

 . ينامكرتلا برد لخاد رحبلا

 ؛ظالال١ :نايلدوبلا ةخسن ءهبهش يضاق نبأ 881 :7/1 : يزيرقملا 4181 :14 ريثك نبا

 21145 11 كرابم ؛ #١1 7 : 4 رجح نبا

 . 7788 راذأ 4 /(هنم رشاعلا يف ليقو) ةئسلا نم بجو +١ يف كلذ ناك (4)

 .ةحفصلاو ءزحلا سفن ,هسفن ردصملا «يزيرقملا ؛ 515 : يرزجلا

 فدل



 طظالا

 هفّرعي ماشلا بيان ذخخأ كلذ ناطلسلا هفّرع الف . مهرمأ يف ناطلسلا عم

 ناكو «ربخ هدنع ايف ناطلسلاو ريبك ملظ يف سانلاو نيرفاسملاو راجتلا نأ

 هعم ثدحتي فراع ةتولكلا بابرأ نم دحأ وشنلا عم نوكي نأ بجاولا

 لاومأ سانلا نم ذخؤي اميرو . ةريبك ناطلسلا ةمرح نإف . لاملا ظفحيو

 قورخم لجر وه ولول اذهو . ليلقلا الإ اهنم ناطلسلل لصي ام ةريثك
 نبا هل ركذو ءولول لزع ىلع رمألا جرحي ذخأو , ؟7نماض كولمت . ةمرحلا

 بتكو كلذ ىلع ناطلسلا هقفاوو ءوشتلا عم رشابم نوكي نأ // ينامكرتلا

 . ("رصم ىلإ هبلطب

 29ةلودلا لاله نبا نع جارفإلاو نيرداصملل قفتا ام ركذ

 اومّلسو « [ نيثالثو ] عبرأ ةنس يف ولولو زوكألا ةيلوت ركذ مدقت دقو
 نيرشابملاو ةالولا رياس اوملست مث . بلح نم اورضح يذلا نييبلحلا هل

 ةالولا نم ناكف « هبراقأو ةلودلا لاله نباو قاحسإ جاتلا دالوأو باتكلاو

 « يراديودلا سايا نيدلارخفو ةيبرغلا يلوتم رمتشقو . اسنهبلا يلوتم يلغنق

 مجرتملا وه نوكيو ءزوكألا مادق مهرضحيو . مهب قارخالا يف عرشو

 ولول اوصويو ؟'”نزاخلا رهص ناك هنإف . ةيبرغلا يلاو رمتشق ىبأف . مهيلع
 فلأ نينامث وحن لمحف « قارمخإ ريغ نم هيلع ام لمحي هنأو , هماركإب

 .بلحب نماضلا شدنقل ًاكولم ناك روكذملا نأ ناطلسلا ريكذتب ؤلؤل ردق نم طحلا دوصقملاو(١)
 .اهدعب اموو١ : طوطخملا :رظنا

 , 188ه ناسين 54 /ةنسلا نم ناضمر ه يف ةرهاقلا ىلإ ينامكرتلا نبا روضح ناكو (؟)

 4317 :يرزجلا

 378 رئذآ ٠١ /ةنسلا نم بجر ١4 يف هنع جرفأ دقو (؟)

 .415 :هسفن ردصملا

 ذووالق روصنملا كيلامم دحأ ناك «نزاخلاب فورعملا نيدلا ملع ريمألا «يوورسلا رجتس وه (1)

 يلو .ةلس نيعست وحن نع (176 طابش #/8#0 ةنس ةرخآلا ىدامج 8 تبسلا موي يفوت

 .ةرهاقلا جراخ نزاخلا ركح بسدي هيلإو .ةرهاقلا ةيالو اهزربأ رابكلا تايالولا

 . 3717 117 رجح نبا ؛446- 741 :7/17 يزيرقملا

 انك



 ىلع موي لك برضُيو دّلجتي راص هنإف يلفنق امأو « هنع جرفأو « مهرد

 هبريض الإ قبب ب لو يَرُع نأ ىلإ دَّلَخلا لمعتسي وهو . يصعلاب هفاتكأ

 أانمدق دقف . سايا امأو . مهرد فلأ نيعبسو ةسمخ وحن لمحف «  عراقملاب

 نأ ناطلسلا عم ررقو . ًّدشم وهو « ةلودلا لاله نبا عم ثدحت هنأو هركذ

 رضحأ // ولوت يلو الو . كلذ ىأق , هنع جرفيو رانيد فلأ هيلع ررقي والا>

 نأ هيلغ ررقو ء ملؤم برض عراقملاب هبرضو هاّرعف دّلجتو برضلاب هناهأو
 عراقملاب لوتقم يفوت نأ ىلإ هلمحي ناكف . مهرد فالآ ةسمخ موي لك لمحي

 ناك ©'”ملصأ راداتسأ. كلذكو . هسبحب فوتو « مهرد فلأ ةيامثلث بيرق

 فلأ يتيام هنم ذعخأو . عراقملاب ملْؤم برض بر منغلا قوس دشم

 نيثالثو فلأ ةيام ثالث ةلمح رخآ ىلإ مدقملا دلاخخ ةهج نم لمحو ١ مهرد

 امدعب «. هيلع ررق دقو هتدجيوو «ريثك برض عراقملاب برص نأ دعب فلأ

 رخأ ناكو . مهرد فالآ ةرشع لمح موي لك . برضلا نم ءافعإ لأس
 الو . برضُي لو « مهرد فلأ ةيام دحاو رهش يف لمحف «. هترداصم

 : يل ٌرسأ موي لك رادقملا اذه لمح كسفن ىلع تبجوأ فيك هتلأس هتدجو

 لاح دسفي ناكم ىلع ينبرض دق هبأدو , يلتق دصقو يودع رباص نبا نأ»

 تيرتشاف « تم دحاو موي ينبرضي ىتح تدّلجَت ولف ء يدلج قزم بقثيو
 امدعب غياصلا توتكب ةهج نم لمحو . « يل يذلا ءازحلا متحو يلاب يسفن

 دمحم هدلوو قازرلا دبع ةهج نم لمحو . مهرد فلأ ةيام وحن هيلع ظاتغا

 رودلا لعاد قازرلا دبع ةجوز تناكو // مهرد 29[ فلأ ] ةياملا بيرق ظاا#

 رون ةهج نم لمحو « ةعافش هيف وشنلا لبقي لو ء هصالخ نع تزجعف
 ةياملا بيرق ةلودلا لاله نبا مازلأ نيدلا باهشو نيدلا نيزو نيدلا

 ٠١ تبسلا موي يفوت .نووالق روصنملا كيلامم دحأ .نيدلا ءاهب ريمألا ءيقاجبقلا ملصأ(1)

 عماجلا بحاص وهو 23746 /1945 ةنس ليقو 21745 يناثلا نيرشت 75/19/437 ةنس نابعش

 .ةرهاقلا جراخ منغلا ةبحر يف ضوحلاو ةبرتلاو

 584 13 رجح نبا والا ؟ 18/1 يزبرقملا ؛ 588-888 :4 يفاولا . يدفصلا
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 ىلع ناطلسلا لأس ةلودلا لاله نبا نأ 0'2انركذ دقو « مهرد فلأ نيسحو

 ٠ سيمخلاو نينثالا هلمح نوكيو لهم ىلع هلصاوح عيبي نأ زوكألا ناسل

 ىلإ ءيش قوس لك لمحيو « هلصاوحو هئاثأ عيبي ناكف « كلذ ىلإ بيجأف

 نأ هقح يف ماق دق وشنلا ناكو . افالآ ةرشعو مهرد فلأ ةيامثلث لك نأ

 ةعبرأ ةنوشلا نم هيلع فرصأ هنأ ناطلسلا فّرعو « هب قرخي وأ برضي

 نبا نع وشنلا لوقي امل ناك ناطلسلا نإف ء هسفنل اهذخأو لوف بدرإ فالآ

 ام . ةلودلا لاله نبا ءوشن ايو : ناطلسلا لوقي « ءيش ةلودلا لاله

 لع سخبتسيو « نقذلا عيقس ناك هنأ الإ ء ءيش يلام نم ذمخأي ناك

 ةعبرأ ىلع ةلودلا لاله نبا ققاحي يفوتسملا طومرق نأ وشنلا هفرعف . « يلام

 اولخدا » : لاقو ءولولو زوكألا ناطلسلا بلطف «. اهذخأ لوف بدرإ فالآ

 ىلع هققاحي هنأ // هماّدف فرتعاو طومرق بلطو . « ةلودلا لاله نبال

 زوكألا هذخأف ءهنم هسمتلا بجاحلا سام لأ لام نم ءيش ىلعو لوفل

 ؛ هنع ناطلسلل طومرق لوق زوكألا هفرعو « ةلودلا لاله نبال اولخدو

 لاله نبا هل لاق . لوفلا ذخأ هنأو , باسحلا قرو جرخأو طومرق فقوو

 ةنوش نمو : لاق ء« ؟ ةنوش نيأ نم لوفلا اذه . يضاق ايو : ةلودل

 لاق . « ينالفلا رهشلا يف» : هل لاق . «؟ رهش اميأ يف ١ : لاق « ناطلسلا

 ريمألا « يدرفمب ناطلسلا ةنوش حتف نكمي امانأ , دنوخ ايو : زوكأل

 مكفرعي لوفلاو «امولاد يذلا نيساّرتلاو ءانمألاو دوهشلا بلطيو لأسي

 : "7طومرق لاق . « ؟ هداز شياو « ء حيحصو : زوكألا لاق . «هوّدو نيأ

 رخأ نيتصايحو « رانيد ةيامعبرأ اهتنز 290 سام ةكرت نم "ةصايح تذخأ »

 .دنوخ ايو . ةلودلا لاله نبا لاق . ( نيسمخو يتيام ةدحأو لك ةنز

 فرع نإف . صياوح ثالثلا ءالؤه نع ناطلسلا لأسي ريمألا « حيحص

 .اهدعب امو وا"4 : طوطخملا :عجار )١(

 . ؛طيورق» يراداودلا نبا يفو ؛ يدرب يرغت نباو يزيرقملا يف اذك (1)
 7 مقر ةيشاح 145 ةحفصلا عجار ()

 . ىلوألا ةيشاحلاو «51 ةحفصلا يف هتمحرت تقبس (4)
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 ناطلسلل لوقأ » : زوكألا لاق . « مهب موقي كولمملا الو ء مهرمأ ناطلسلا

 : لاق . « كنم مهتذحأ مهفرعي ام ناطلسلا ناك نإو ؛"لوقلا اذه كنع

 كدنع مدقم ناك اذإ ١ : لوقيو « مالكلاب هيلع خفني ولول عرشو . « معنو

 ةلودلا ٌدشم دعاق تنأو « مهرد فلأ // نيثالثو ةيام ثالث لمح ظالو

 . « ليلقلا ريغ ناطلسلل لمحت ام « ماشلاو رصم يف ثدحتم ؛ صاوخلاو

 « ةرداصملا تحت ينذأو ء ةنس نيرشع بيرق ثدحتأ يل ءريمأ ايو :لاق

 ارو . ٠ 5 حلاو سلف يف هتمللت وأ مهرد هلا تذخأ لوقي دحاو تاه

 : لاقف « لوفلا رم أ فشكي نأ هلوق نع ناطلسلا زوكألا فرعو هدنع نم

 ءاهرمأ نع اوفشكو اوبلطو « « ءارهالا نيرشابم بلطا . قدصو

 بيلاود ىلإ بدرإ يفلأو ء سوقايرس ىلإ بدرإ يفلأ تلمح دقو اهودجوف

 ء«ءيش يل ذأ ام هنأ فرعأ انأ و : ؟”زوكألل ناطلسلا لاقف « صاخلا
 : ةعاب ركفأ امدعب ناطلسلا لاقف . صياوحلا رمأ عزوكألا ] هفّرعو

 يذلا يهو « « ءارمألا ىلع مهب تمعنأ انأو , لإ مهرضحأ وه ءقّدَصو

 هنوك ةرسحلا نم هدبك قشني نأ وشنلا داكو « 2"2هرمأ يف قفرلا ببس تناك

 ةقدص هل لجرلا ناكو . ناهي ملو برضُي مل هنأو ء ضرغ هنم لني مل

 نينذؤملل نسحأو . 2هترامع ىلع فقوو فيرشلا مرحلل ةمدخو فورعمو

 . هنم هتامح ببس ناك ام ريخا نم هيف همازتلاو « مرحلا يف ةريثك خياشلو

 يلع شي هنا ةكم لدأ غلب « نوجسم وهو جاجحلا تجح الو

 : لوقأو . مهيلا نسحا أ يذلاو خياشملاو هل اوعدي // نينذؤملا ناكف والف

 00 ا اس

 .ءوسلا هنع عفد هللا نإ : لوقأف . ةنسحلا راثآلا نم

 ربص « هتنامأ هدنع تبث ناطلسلا نأو «, ايعأ هرمأ نأ وشنلا ملع امو

 .زوكال ال :لصألا )١(

 ,«كلذ نم هتءارب ترهظف» : يزيرقملا يف ()

 .و١4 ظ٠4 :طوطخملا عجار (5)

 <2ظظ



 طظالو

 عقوي نأ هفّرعو ناطلسلل لخد ء دفصب سبحو « كركلا بيان كسم نأ ىلإ

 نم لام لّصح كركلا بيان نأ همهوأو , كركلا بيان تيب ىلع ةطوحلا

 هتبحصو ؟١)هتيب ىلإ لوزتلاب هل مسرو . بجاحلا رمتكب لام نمو ناتسرملا

 رتس اوفشكو « هراداتسأ اوبرضو « هلصاوح عيمج اوذخأو « نيمدقملاو ولول

 فّرع هعولط دنعو . مهل سانلا تعجوتو « مهدنع ام لك اوذخأو هميرح

 هل لخديوءكركلا بيان عم قفتم ناك ةلودلا لاله نبا نأ ناطلسلا

 نبا نوكي نأو . كلمي هنأ هنهذ يف لخدو « محالملا هيلع | ؤرقيو نيمجنملاب

 ناطلسلا نهذل بّربقيو . هلوق قدصي نأ دارأو . هل ثدحتم ةلودلا لاله

 نم مدق مجنم لجر 9ةيرصانلا ةسردملاب ناكو . هلوق قدصي ءيش

 يلايللا ضعب ميقي ةلودلا لاله نبا ناكو .ةسردملاب ماقأو . قشمد

 ء رضحي ناك نلو لمرلا هل برضيو « لجرلا كلذ رضحيو « ةسرداملاب

 ىأرو // لمر تخب هل برضو « ةيرادمجلا دحاأب لجرلا كلذ لصتاو

 نم قزر هل لصحيو . ربكيو هرهش يف رّمأتي نأ هفّرعف , ةديج هلمر لاكشأ

 مجنملا بلطف . ناطلسلا نم ماعنإو ةرمإ لجرلا كلذل لصحف « ناطلسلا

 هرمأ وشنلا غلبف . سرفو مهاردب هيلع معنأو . ناطلسلا تيب يف همدختساو

 مسرو . ينسحملا نبال همّلسو . همادق هفقوأو هبلطف .هب ناطلسلا فَّرعف

 . ةعنصلا هذه بابرأ هركي ناطلسلا ناكو . هسبح يف هلتقف . هلتقب هل

 وشنلا ركذ امو . قيرطلا ةعراق ىلع اهدعب مجنم عدي ال نأ «"!يلاولل مسرو

 يذلا مجنملا هلك اذه لصأو « دنومخ اي : لاق . لوقلا كلذ ناطلسلل

 هنكسأو قشمد نم هرضحأ يذلا وه ةلودلا لاله نبا نإف « ناطلسلا هلتق

 طخ نيب اميف رادلا هذه» :لاقف :كركلا بئان راد» مساب (868:1 ططخلا) يزيرقملا هركذ )١(

 .رثدنم مويلا وهو .ناديملا ضرأ ةلمج نم يهو «يروصنملا ناتسراملا رس باب طعخو فتشرخلا

 اغبتك ناطلسلا رمأ .نيرصقلا نيب ام اهيقرش نم ةيروصنملا ةبقلا راوجب ةسردملا هذه عقت (5)

 متو .اهئانب لامكإب نووالق نب دمحم رصانلا ناطلسلا مسر هعلخت دعبو ءاهئاشنإب يروصنملا

 .ةعبرألا بهاذملا ةاضق اهيف ماقأو 1١/90٠ ةنس يف كلذ

 .585 112 ططخلا ١/": 361١-450 كولسلا «يزيرقملا ؛اهدعب امو و4 ٠*: يريونلا

 «ةعاقلا يلوتم» : (985 :7/5) يزيرقملا يف

 نضل



 « كلاب هدعويو . 2 كركلا بيانب عيمتجيو هذخأي ناكو « ةيرصانلاب هدنع

 ماقف . « كلذ عيمجي فرتعا عراقملاب ةلودلا لاله نبا برض ىتمو

 لاله نبال لمخدي نأ هفرعو . زوكألا بلطو جرخخو . كلذل ناطلسلا

 نيبو هنيب ناك ام ىلع هررقيو « لوألا يف هددبو « عراقملاب هلتقيو ةلودلا

 هرطاخ يف ىلاعت هللا اهلعف ةيانع هل زوكألا ناكو ء لوقلا نم كركلا بيان

 ملو ٠ هنيبو مهنيب اميف ءارمألا نم ةريثك اياصو' عم ةلودلا لاله نبال قفرو

 // امو . هرطاخ قرييل هيلع طحي وشنلا ىريو « اهيلع ناطلسلا اورهظُي

 بلطو « عراقملاب هلتق ىلع هضّرحو وشنلا هب عمتجا كلذب ناطلسلا مسر و ١
 وشنلا لهماف « برغملا كلذ يف مالكلا ناكو . ةيضقلا هعم نقتأو ولول ًاضيأ

 ةمالس نم ىلاعت هللا ديري ال زوكألا رطاخ يف لصحو « رابغلا ركاب ىلإ
 . ةقفشلا لجرلا

 راد ىلإ جرصخخو ء هشامق زوكألا سبل ةنعلقلا يف نذؤملا نّذأ الف

  مدقملا بلطو . هنم ةلفغ ىلع ةلودلا لاله نبا ىلع لخدو ء «":ةرازولا

 ملف , هدّعوتو هدّدهو , كركلا بيان ثيدح نم هل ناطلسلا هلاق ام هفّرعو

 ءهشامق هيرعي نأ مسرو «رباص نبا بلطف . هرمأ نم ءيش هدنع دجي

 ىلع دلج يل ام هللاو .دنوخن ايد : لاقو « ىكب هسأر فشك املف

 هدسج يف هرثأ دجأ تنكو « ةدحاو ةعرقم هبرضو هيلع ٌّنَحْف . «عراقم

 دق ولولو , )يصع ةرشع وحن هبرضو هحطب مث . مامحلا هروبع نيح
 زوكألا لاق . عراقملاب هبرضب مسر ناطلسلا .دنوخ اي» : لاقو . لخد

 زوكألا لمخدو « هلعف امل ولول ضري ملو ءهدنع نم جرخو . « هتبرض و : هل

 ملو . عراقملاب مث يصعلاب هبرضو ةلودلا لاله نبا دّده هنأ هفّرعو ناطلسلل

 )١( كركلا بئانب فورعملا شوقأ نيدلا لامج :دصقي .

 ١ ) )9يلامجلا ردب نب لضفألا اهانب يتلا ىربكلا ةرازولا راد نع فلتخت يهو .ةعلقلاب ينعي
 .ةيئاطاسلا رادلاب دعب ايف تيمس يتلاو ةرهاقلاب

 ططخلا « يزيرقملا 484:1 404

 ) )9.«اليلق اصحلاب هبرض مث» : يزيرقملا يف

 انو



 ١مظ

4١ 

 و ل ل.“ شدت قالطلاب فلح هنأ ريغ ءيشب فرت
 يو و ١

 هتبرض « هللاو » : لاق . ؛عراقملاب هتبرض » : ناطلسلا لاق « هنع اوركذ

 ىلإ عقوو فجترا هسأر تفشكو عراقملا ىأر امل هتدجوو // . ليلق

 ديجو : هل ناطلسلا لاق . «هتمحرف « « ىكبو سان نبا هتيأرو ء ضرألا

 . « ةمدخ لع هل ًاضيأو ء سان ن نباو ةدش لمحي ام لجر هنإف . تلمع

 ءدنوخن ايد : لاقو ءولول مدقت زوكألا لصفنا امو
 مسريام

 : هل ناطلسلا لاق . « هيلع تيبنو ةلودلا لاله نبا ررقن نأ ناطلسل

 .(الد

 وبأ نباو يفوتسملا طومرق نيدلا نيمأ لع وشنلا لمع مايألا كلت يفو

لا ببس ناك طومرق نأ كلذل ببسلا ناكو , هقيفر نيزل
 لاله نياب عاقيإ

 :لاقو « هيلع حلاصيو كلام ردوي اذه نأ ناطلسلا فرعو « هلزعو ةلودلا

 ديريو يدلب لجر هنأ ةياكن اهب دارأو . «زبُك زبخلل لوقي دشم يعم ديرأ »

 رركي راصو « تيوقو هسفن تضبنف « زوكألا ةيالو قفتاو ٠ يمتغ لجر

  مهريغو راظنلا ىلع همالكب مدقتيو « اهيلع مجرتيو ناطلسلل لوخدل

راسج نم فرعي ناك امل ,همدقت نم وشنلا يشخف
 يب سااسقإو هت

 تفرع ول انأ « دنوخ ايو : ناطلسلا روضحب موي لاق نأ ىلإ , ناطلبسل

 ب تمل يلسح ملق كس نم بالا يف نا
0 

 فرعو . جرخ نأ ىلإ | وشنلا هلهمأف . + كلام ليصحت يف يتفرعمل الإ كنع

 ءيش ناطلسلا لام نم اوذسخأ نيزلا وبأ نبا هقيفرو اذه نأ أ // ناطلسل

 مدقملا دلامخ نأ ناطلسلا فّرعو « تقولا اذه يف ةلودلا اومكح دقو ءريثك

 دلاخ جرحي نأ زوكألل ناطلسلا مسرو «رائيد فلأ ةيام ىلع «00هققاحمي

 (راظنلاو ””نييفوتسملا نيزلا وبأ نياو طومرق ىلع ضبقيو , ؟2مدقمل

 .«هقيفرو هققاح»م : عمك 7/17) يزيرقملا يف ىو

 ١ :رظنا .لجرلا اذه ةريس لوحو .ةرهاقلاب ةيالولا راد ةمدقت ىلإ ديعأو هيلع علخأو (9)

 7517 1/1 "ال6 :5 يراداودلا

 تنبأ نيدلا ناهربو ؛بتاورلا بتاك وشنلاو «يفوتسملا ملعلاو «ةئيورق نب سمشلا :مهو ()و (5)
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 عرش . سلجملا يف هسولجو زوكألا جورمخ دئنعو . مهنيبو دلاخ نيب لباقيو
 « ةرفنب مهيلإ تفتلا . طومرقل اوتأ نأ ىلإ دحاو دعب دحاو ميقي زوكألا

 انالومو « معن : رباص نبا هل لاق « ًاضيأ كولمملاو » : زوكألا لاقو
 دنع طسوت هنأ هفّرعو , نجسلا يف مدقملا دلاخل وشنلا لسرأو . « ًاضيأ

 هاصوأو « نيزلا وبأ نباو طومرقل ققاحي نأ طرش ىلع هصالخب ناطلسلا

 عمسلاب » : باوجلا هيلع درف . ضرغلا هب لصحي امب مهيف مالكلا ىلع
 . « ةعاطلاو

 دلاخخ رضحأو « هقيفرو طومرق رضحتساو راهغلا ركاب زوكألا حبصأو
 .« ؟هلام نم ءالؤه اوذحخأ شيإ كل لوقي ناطلسلا » : لاقو  مدقملا

 وه شيإو . دنوخ ايو : هباجأف « مالكلاب حيصف نسلم لجر دلاخ ناكو
 طومرسقل نأ » : زوكألا فّرعي عرشو . « ؟ ناطلسلل ءالؤه اوّل يذلا

 ملكتو . ©( رانيد // فلأ نيعبرأ هنم جرختسأ لإ مّلُس ام ىتم « مالغ ظما

  اهوبلحت متنأو ةرقبلا مكل كسام ناك ةلودلا لاله نبا نأو . مالك

 « هريغ ةرضمو هسفن صالخب دعوأ نميف كيهانو « لوقلا يف هناسل ىرجأو
 صالختساو مهتبوقعب مسرف « قفتا يذلا ناطلسلا فّرعو زوكألا لخدو

 . مهم لاما

 دبع يّرُمو « هدلوو قازرلا دبعب موي رضحأ هنأ قافتإلا بيرغ نمو

 ؟"”زوكألل طومرق لاق . برضلا ىلع دلجتو . عراقملاب برضو قازرلا
 « لاملا نزي ىتح همادق هدلو اوبرضا ءٌرقي ام دّلِج ءداّوق اذه و : ولولو

 اوعرش مهنإف « طومرقل قفتا كلذكو . «هدلو برض هيلع نوهي ام هنإف

 تاه :ولولل زوكالا لاقف « برضلا ىلع دّلجتي وهو . عراقملاب هوبرضي

 نع لوألا عيبر يف مهيلع ضبق دقو ,ةلودلا رظان يصافقالا نبا نيدلا يقت هقيفرو يسلربلا

 .747 137/7 يزيرقملا وه : طوطخملا . #99 4 يناثلا نيرشت 7 /ةنسلا

 . هرانيد فلأ نيعبرأ طومرق نم صلختسي هنأ مزتلاو»: ينآلاك(787 :؟/9) يزيرقملا ةرابع )١(

 .زوكال ال :لصالا(0)



 رشحتيو رظني وهو « هبرضو هوّرعو هورضحأف“ ,ةهمادق هبرضا :هدلو

 لاق« « ؟ هوبرضت ىتح يدلو ناك شيإ « دنوخأيو : لاقو « هدلول مجوتيو

 , دّلج اذه قازرلا دبعل تلق ام « تنأ هّلقو : يكرتلاب دلولل زوكألا

 «لوقلا كلذ هلولول لاقف . «لاملا جرخي ىتح همادق هنبا اوبرضا

 ا يس ل ةوكألا حم ثدحتي راصو ؛ تكسف
 ترتخا تنأو .« فرعأ ام يبرعلاب انأو ءريثك مالك ملكتت تنأ هللاو هلق»

 فرعأ ام انأو ءزُق زبخلا يمس اذإ | لوقي يمتغ لجر // كعم رشابي نأ

 أم هناسل تاتلف ىلع رهظأ فيك هللا عنص ىلإ رظناف . « هلوقي يذلا

 اولمع ام اودجوو # : ىلاعت هلوقو .هئاولغ هنايعل رهظف « لجاع هب صصوق

 « ةبوقعلا هتعجوأ نأ ىلإ رمألا ّمتو '4ادحأ كبر ملظي الو ,ًارضاح
 نيكس ذخاف « لمحلا رّبديل "”حلاصلا عماج ىلإ لزنف . هيلع هسفن تيوقو

 هنم عطقي ملف « هتبوقعو هافشب هللا دارأف « ؟9هتمدرز يف هسفن اهب برضو

 زوكألا ىلإ هب اوعلطو ءهدي نم نيكسلا اوذخأو اوعرسأو « دلجلا لإ

 ىلإ مهتبوقع يف عونتو ءعراقملاب لوم برض هبرضف هلم قفتأ ام هوفّرعو

 اولمحيو موي لك اولزني اوراصو « نيزلا وبأ نبا ريفاظأ يف بصقلا برض نأ
 نبا نيدلا يقتو يسلربلا نبا نيدلا ناهرب نيرظانلا اّمأو . لاملا تيب ىلإ

 » : لوقيو « مهيلإ علطي رباص نبا ريسي ناك وشنلا نإف « يصافتالا

 لوقي « . « ناطلسلا لام اولمحت نأ نيدلا فرش يضاقلا مسر « انديس

 لوقت ىتح وشنلا وه نمو « سحن ةعطق اي لزنا » : هل يسلربلا نبأ

 ٠ ةساير هلو ء ةمظع اهيف هسفن تناكو , هسفن مّظعيو هرهيو «« ؟ مسر

 . 48 ةيآلا «فهكلا ةروس (1)

 لفن دصقب ؛ةليوز باب جواخن نييمطافلا دضاعلاو زئافلا ريزو كيزر نب مئالط حئاصلا هاتب (5)

 .هيلإ نالقسع نم نيسحلا مامالا سأر

 591-154 :؟ ططخلا «يزيرقملا ؛مي19 :# يدنشقلقلا

 هموقلح يف نيكسي هسفن برض ءالبلا هب دتشا ا!لفو 10885 :7/5) كولسلا ءيزيرقملا يف ص)

 .«كلهيل
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 ءيش يلام هللاو » : لوقي يصافقألا نبا امأو . هنمأي // ناطلسلا ناكو ظم*

 ملعي ناطلسلا ناكو . مهرد نينامثو ةيامب هعابأف , « هجرسو شيدكا ريغ
 املو . « مهريغ لثم مه ام ءالؤهو : مهيف ملكت اذإ وشنلل لوقيو . مهاح

 مهيف قبي مل وشنلا ملعو ءمهركذ انمدق يذلا نيرداصملا عيمج اوفصن

 ىلإ هرفس يف هنذأتساو « مهريغ رمأ يف ناطلسلا عم ركفأ ء قمر
 ىلاعت هللا دارأ هرفس دنعو . ةداعلا ىلع لمحلا ليصحتو « ةيردنكسالا

 . ةلودلا لاله نبا ةعامج رياس نع جارفإلاب

 ىلع رصم ىلإ ماشلا بيان زكنت نيدلا فيس ريمألا روضح قفتاو
 لاله نبا رمأ يف نوصوق نيدلا فيس ريمألا عم ثدحتف , «"0هتداع

 هيلإ ناطلسلا ريسو ماشلا بيان رضح امل هنإف . هل هركذي عجري ملو « ةلودلا

 قفتاو . هركذي ملو [ كلذ ] هنم لبق ةلودلا لاله نبا يف ملكتي ال هنأ هفّرعي

 بيان ملكتي ملف , مهعم سلاج نوصوقو ماشلا بيانل هركذ ناطلسلا نأ
 لوقي عرش هنإف نوصوق امأف . ةيصولا نم هل مدقت امل . هرمأ يف ماشلا

 هلام ذخأت ىتح لجرلا اذه كب لمع شيإ » : ظيلغ مالكب ناطلسلل

 « هيلع بنكي وشنلاو . هلثم ىقتلي ام هللاو ؟وشنلا مالك هيف عمستو
 ىلإ جاتحم انأ » // : ناطلسلا لاقف . «؟ هذخأي ىتح لام اذه عم شياو و48

 رمألا اجلاو ءو هب لطربو « يلام يف طّرف هنأ نوك هلتقأ انأ الإو ءهلام

 هدلج عطقأل هللاو» : لاقو ءهمالك نم ناطلسلا جرح نأ ىلإ مهيب

 نم جرحم وهو ناطلسلا ضينو . « تنأ هعفنت شيإ رصبأ ىتح عراق اب

 هيف ملكتت مجرت ال ,ريمأ ايد: نوصوقل ماشلا بيان لاقو « نوصوق مالك

 وه رضحو . ةنس يناث ماشلا بيان رضح نأ ىلإ رمألا يقبو ,«هيذؤت

 يذلا نيرداصملا نع جرفأ هنأ ناطلسلا ركذو . ناطلسلا دنع نوصوقو

 تقلطأ امو ء دنوخ ايو : هل ماشلا بيان لاق . ةلودلا لاله نبا عم اوناك

 راذآ ة/(هنم 1١ ءاعبرألا موي ليقو) ةنسلا نم بجو 17 ةعمجلا موي رصم ىلإ هروضح ناكو )١(

 .رشاعلا همدقم وهو ,"*ه

 جاتا طكاتتاتملا, 0و, تام, 189 لا يزيرقملا ؛ 411 :يرزجلا
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 ظمع

 هقالخأ ضيري ماشلا بيان ذخأف . «ريمأ ايالو : لاق « ؟ مهتلمجب رخآلا

ترامعو هتيب مدخيو ءيش هل مدقي ةنس لك هنأ هفّرع نأ ىلإ
 : لاقو . ه

صايحلا هذه يل مدق ريس لوألا ماع , دنوخ اي هللاوو
 بيانل ناكو .« ة

 ناطلسلل وشنلا هلاق يذلا هغلب هنإف « كلذ يف دصق ماشلا
 نبا نإ » :

 ايري نأ راتخاف « مهرد فلأ نيعبرأب ةصايح ماشلا بيانل مّدق ةلودلا لاله

و» : لاقو «هيلإ ناطلسلا رظنف « هوركذ امل بيذكت هل
 يه ءأهب تعمس

 يهي ةيراجب هيلع معنأ ناك هنأ هفّرع مث . « معنو :لاق .«غ؟هله

 معنأ نأ ىلإ هرمأ يف ةعافشلا نسحأو // . دلو اهنم هل راصو «,هتجوز

 وشنلا ناكو ء هب سائلا تحرفو « هتيب ىلإ لزنو « هلع جارفإلاب .ناطلسلا

 امزكتت نأ ملعو « تكسف . قفتا ام هغلبو ”رضح دق هنع جارفإلا موي

لإ تكسف . هتعافش رمأ يف ةعجر هل ناطلسلا ىقب
 هنعو .رابغلا ركاب ى

 بيان « نيدلا فرش ايو : هل لاق ناطلسلل هلوخد
 نبا يف عقش ماشلا

 اي هللاو » : روفلا ىلع هباجأف . هانصلخو هنم تبجتساو ةلودلا لاله

 . ءاشع الب حرابلا اوتاب ةنياملا لهأ رثكأ , ناطلسلا سار ةايحو « دنوخ

 هبجح هتيب ىلإ ةلودلا لاله نبا لزن الو : لاق . « ؟ شيإ ببسب و : لاق

ل لمح الإ ةفيظو بحاص الو عاب الو رجات قبي ملو « قلخلا
 ؛ ةلومح ه

 مكلذكو « ءيش دحأ دجي ملف « قئاقنلاو زيخلاو ءاوشلا سانلا تبلطو

هل اوطسب هنيب لحد امل امبرو « هنيب ىلإ تحار ىتح ةينغم قبب
 يف ققش 

 جرح كلذ عمس املف . 29« يناغملاو هباب ىلع تياب لايخلا ماقأو « زيلهدلا

 ايد : لاقو « ماشلا بيان بلطف ,ةمدخلا ءارمألا تلخدو « ميظع جرح

 وشنلا هلاق ام عيمج هيلع داعأو « ؟ ةلودلا لاله نبا لعف شيإ يردت «ريمأ

ن لاقف ءوشنلا نم هذه نأ ماشلا بيان ملعو « هرمأ ميظعت نم
 // بيا

 ال ناطلسلا « قش هل طسيُن ىتح لاله نبا وه نمو . دنوخ ايو : ماشلا و 4

 هل لجرلا اذه نأ ملعي ناطلسلاو , هدسحي ْنَم مالك هلك ءاذه عمسي

 .ظم1 : طوطخملا :عجار .ةيردنكسالا ىلإ رفاس دق ناكو )1١(

 .«ناطلسلا هب ىرغأو» : ل امك يهو ءانه درو ام جسم :75/5) يزيرقملا ةرابع تدكأ دقو (؟)
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 هيلع ناطلسلا بضغو ةدش يف عقو هوأر دقو . ناطلسلا ةمدخ يف نيئس

 هوشه اورضحف ةبحمو ةقفش مهيف دب ال هنع جرفأو قّدصتو « ةنس ةدم

 « هنع هجرح نكس نأ ىلإ ماشلا بيان هب لاز امو . ناطلسلل ًاضيأ اوعديو

 نكس املف . ةعلقلا ىلإ هرضحأ يلاولا ىلإ ريس هعم وشنلا ثدحت امل ناكو

 ءدحأب عمتجي ال هّلقو « همتشاو هنيه جرخا» : 9زوكألل لاق , هجرح

 نم لزنو . ناطلسلا هب مسر ام هفّرعو . هيلإ هبلطف . 25« هقنشا عجرا
 نع جارفإلاب ًاضيأ مسر مث . ةنيدملا لدي ملو « ةفارقلاب ماقأو ةعلقلا

 مهعيمج ىلع بتك امدعب « نييشبارشلا راجتو همازلأو هتبارق نم نيرداصملا

 ام لوأ ناكو «ّلج الو لق ءيش لاملا تيب يف مهل نكي مل مهنأ ججح

 اوناك مهنأو . كركلا بيانل اوكش يذلا راجتلا رمأ ناطلسلا فرع مهوكسم

 اومستقيو « نيلثم لشملا ناطلسلا ىلع اوعيبيو . ةلودلا لاله نبا عم ةكرش
 نم ناطلسلا ىلع مهرد فلأ ةيامسجخ ةنازخلا يف ©( نيدر) هل نأو ء مهيب

 ذحخخأو , اوردوصو نييشبارشلا نيلماعم عيمج // بلطف « شامقلا نمث ظ

 دنع هلام نأ ةجح مهنم لك ىلع اوبتكو « اهيلع اورد ة يذلا مهلاومأ

 فرعي صخش راجتلا ةلمج يف ناكو . ءيش لاملا تيب يف ناطلسلا

 ىلع هب اوعلطف فعض هباصأ دق ناكو « يشبارشلا ميانغ نب نيدلارصانب

 ناطلسلا دنع يل ام هللاو » : لامجلا سأر ىلع حيصيو داني راصو « لامج

 هآرو « مالكلا كلذ لوقي وهو ءزوكألا مادق هب اولخد نأ ىلإ ء « ءيش
 ايدو : لاق ء«؟ ناطلسلا دنع كل شيإ» : لاقو ءهمحرف ريبك خيش

 ء ءيش ناطلسلا دنع يلام نأ ةعلقلا يف نم لك لع دهش دق . دنوخ

 مسيتف . « يريغلو يل ءيش لك نم لح يف ناطلسلا لمجي ىلاعت هللاف
 لام لصأتساو «ءيش هنم ذخأي مو « هقلطأو ءاريإ هيلع بتكو ءزوكألا

 .زوكال ال : لصألا(١١

 عمتجا ىتم هنأ ناطلسلا نع هفّلبِ» .هب قرخأو زكالا هيلإ جرخو» "#8 :؟/7) يزيرقملا يف (1)

 ,عهقنش دحأ هب

 .هسفن ملقلاب شمالا ىلع درو نيسوقلا نيب ام ()

 انادي



 ةهلنإ

 .هعمام لك ذخأو . عراقملاب حالصلا نبا لتق نأ ىلإ مهنم ةريثك ةعامج

 يشبارشلا راد دخت » : زوكألل لوقي دحاولا دبع اغبقآ ريس « هوبسي دارأ الو

 فالآ ةرشعب اهذخأف .اغبقأ اهرمع يذلا رادلل ةرواجم تناك اهنإف . « يل

 . ماعنإ لاملا تيبل هتهج نم تلمحو مهرد

 / /دوضحب هيلإ بتكي نأ ماشلا بيان ')رفس دعب ناطلسلا مسر اهيفو

 ريمألا هروضحل ببسلا ناكو ءرصم ىلإ قشمد رب يلاو 27يناورملا نبا

 هل رصبي نأ بجاحلا فّرع ناطلسلا نإف « بجاحلا دوعسم ريمأ نيدلا ردب

 ين ملعي ام هنأ دوعسم ريمأ هفّرعف « ةيقرشلا برع لجأل ملاظ نوكي فشاك

 فصوو « يناورملا نباب فرعي ربلا يلاو ماشلا يف فرعي امئإو . ًادحأ رصم

 هغلب دق ماشلا بيان ناكو « هروضحب ناطلسلا مسرف . ةنامأو ملظ هنع

 هل موسرملا لوصو دنعو « هترداصم دصقو هبلطف . هيلع هجرخأ رمأ هنع

 تاطلسلا « حور » : ماشلا بيان هل لاقف ء رضح «ءراهلا ركاب موي يناث

 ملكتو هنسح هلاكش دجوف هيلإ لخد رضح الو . « ينم تصلخو كبلط

 هب كنع ىضرأ لمع لمعت ديرأ انأو ٠ كنم يل اوركش دقو : لاقو . هعم

 ناك هنأ هسلجب رضح نم 9 ينربخأف . «اهدعب كربكأو « ةيقرشلا لهأ يف

 . « ىلاعت هللا طخسأو كيضرأ نأ لع ء دنوخ ايو : ناطلسلل هباوج

 موي ناك ماشلا دالب ىلإ ًادئاع رصم نم ماشلا بيان رفس نأ (88 :7/1) يزيرقملا يق درو (1)

 , 188ه راذأ 19/ /ةنسلا نم بجر 7١ يف تبسلا
 مث 85*21 /ال” ةنس ماشلاب ربلا ةيالو ىلوت  نيدلا ءالع ريمألا ءيناورملا نسح نب ىلع (؟)

 ةرهاقلا ةيالو ىلإ هلقن نأ ىلإ ديعصلا هالوو ةرهاقلا ىلإ نووالق نب دمحم رصانلا ناطلسلا هبلط
 ًاكافس ًالاظ ناك هنأ هنع فرعو 217 يناثلا نوناك 8١ /976م ةنس ةرخآلا ىدامج 5 قف

 784+ يناثلا نوناك 0/4٠9/ ١7 ةنس بجر ١١ سيمخلا موي توت .ءامدلل

 يرغت نبأ ؛506 :5/؟ يزيرقملا 41174 ةقرولا :* نايعأ ,يدفصلا ؛١4 ١: يعاجشلا

 تقر ل ا ل موجنلا « يدرب

 يف ًارضاح ناك نم ينربخأ :ةهزتلا بحاص لاقو :هلوقب يفسويلا نع هذخأ ىلإ ينيعلا راشأ (5)
 20 ىلاعت هللا طخسأو كيضرأ نأ ىلع نأب ناك هباوج نأ سلجملا اذه

 ١ ظل 1319/191١ ينيعلا
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 ظدف

 بكرو « يرحبلا هجولا فشاك هيلع علخأو « « هنم يندب رعشقاف » : لاق

 ع نيدسفملا نم ةعامجب عقوو . دالبلا سبك يف عرشو . سيبلب لزن نأ ىلإ
 باشخأ بصنو « سيبلب لإ مهرضحأف «رفن نيتس وحن مهنم عمجو
 . ةبشخ نيرشعو ةيام اوناكف « عيمجلا // طسوو

 لكأي نأ رصم ةنيدم نم الو سيبلب نم دحأ رسجي مل ةنسلا كلت يفو

 رسجي ال سيبلب نم اذه » : اولوقي ءرصم ىلإ رضحأ اذإو ءابهنم بطر
 دعقي ريطيو « نيطسوملا ىلع دعقي ناك يذلا ريطلا ةرثك نم هارش ىلع دحأ
 لعنُي امك هيلجر يف لجرلا لعنُي نأ هتيالو يف ُنستسا مث « لخنلا ىلع
 . «لوبرزلا ةفص ىلع لعن هسبل » : يلعاشملل لوقيو . مهبصعيو سرفلا
 « هكنح يف 20[ ديدح نم ] فاطخ يف لجرلا قّلعُي نأ بيلالكلا حرتقا مث

 ةيفونملاو ةريحبلاو ةيبرغلا ميلقإ ىلإ اهدعب بكرو . تومي نأ ىلإ هب يقبيو
 ام هرمأ نم ناطلسلا غلبو . ةعينشلا راثالا هذه ميلقإ لك يف رثأو نومشأو

 . هيلع هركشو . هرس

 قشمدب رسلا بتاك ةرداصم ركذ

 نيدلا رصانل قفتا امل ناكو « هركذ مدقملا ”ةزمح كلذل ببسلا ناك

 وه نميو رسلا بتاك ؟9نيدلا فرش ناكو « انركذ امم قفتا ام راديودلا

 بابرأ نيب ةبسنلا نم ناكامل ةدوم مهيبو « نيبحطصم نيدلا رصانو

 7417“ : 7/7 يزيرقملا نم نيترصاحلا نيب ام(1)

 فيس ريمألاب لصتا «قرشلا نامكرت نم هلصأ .نيدلا سمش ريمألا ؛ينامكرتلا راداودلا ةزمح (1)
 هلزع نأ ىلإ دمحم نيدلا رصان هراداود ىلع لمعو .؛هدنع يظحو ءماشلا بئان زكنت نيدلا

 يمر ىتح هتفيظو يف رمتساو ء7887 بأ  زومت /978 ةنس ةدعقلا يذ يف هناكم هلحأو زكنت
 ةنس اهيق قرغأو ةيربط ةريحب ىلإ لقن مث ىقشمد ةعلق يف نجسو ماشلا بئان هلقتعاف .ةمهتب

 ا ا ل

 .ظ؟11 :نايلدوبلا ةخسن ءهبهش يضاق نبأ 4170 117 :14 ريثك نبا ؛ 4١4 : يرزجلا

 تقبس دقو .قشعدب رسلا بتاك نيدلا فرش .دومحم نيدلا باهش نب دمحم نب ركب وبأ (؟)
 0 مقر ةيشاح 0117 ةحفصلا يف هتجرت
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 ومك

 ظلك

 كلذ ملعي ةزمحو ء ضغبملا رظن هرظني ةزمح ىلإ رظن املك يقبو « فئاظولا

 ىلع هل علط نأ ىلإ هراثآ عّبتتو هيلع لمعلا يف // عرشف « هتبقاع يشخو
 ءاضق ىلع ليطربلا قشمد يف ةريثك ةعامج نم ذخأ هنأو « ءايشألا ضعب

 اب ميسارملاو ماشلا بيان نع بتكلا بتكيو ء بصانملا ةرشابمو « لاغشألا

 ةريس نع فشكي نأ كلذ ةلمج نم نأو ع ماشلا بيان ملع ريغ نم هراتخي

 « ةزغو سلبانو سدقلا رمأب قلعتي امع ءيشو . مكحلا ةالو نم ةاضقلا دحأ

 ةعامج بترو «رانيد ةيامو شامق ةبصنو ةئمثم ةلغب يضاقلا نم ذخخأ هنأو

 كلذ غلب |لف . صصقلا هيف اوبتكو « ةريثك ءايشأ هنع اوركذي قشمد نم

 « كنع ناطلسلل تلق شيإ فرعت تنأو : لاقو «هيلإ هبلط « ماشلا بيان

شمت تلسح امو .رصم يف رسلا بتاك كلمعو
 ةمدخ نم تيفعتساو « ي

 ةعئاصم عطقت الو « ديج لجر نوكت نأ يدنع كتذعأو « ناطلسلا

كل مسرأ ام بتك ينع بتكت كنأ ينغلبو ءدحأ
 قحلا يف لوقو ءاهب 

 ةلغبلا نأ هفّرعف . « ينقدصاو « شامقلاو ةلغبلا يضاقلا نم تذخأ فيك

 مف . ةلغبلا ريغ ءيش هيلإ لصي مل هنأو «هايإ هلصوأو « غلبمب هنم اهارتشا

 ؛هتناهإو هب // قارخخالا دصقو ءركنم مايق هماقأو ةلغبلاب عمس نأ الإ وه

 ©”عقوم بلطيو « هرمأ هفرعي ناطلسلا ىلإ بتكو « هنع ىلاعت هللا هّدرف

 لامج مهنم ريختو « نيعقوملا ضرع يف ناطلسلا يأر ىضتقاو « هدنع نوكي

 هاصوأو « 9 يلصوملا نب نيدلا يضر هتبحص نوكيو « ؟"0ريثألا نب نيدلا

 . جردلا بتاك مساب فرعي ناكو ءءاشنالا ناويد يف تايالولاو تابتاكملا بتكي يذلا وه عقوملا(1)

 وبأ ؛هقافرو يكبح نسح 41٠١ :يرهاظلا نيهاش نبا ؛4508 غ4 :ه يددشقلقلا

 56-15 :يدنشقلقلا سابعلا

 رسلا ةباتك رشاي .نيدلا لامج سيئرلا ؛ يعفاشلا ريثألا نب ليعامسإ نب دمحم نب هللا دبع (6)

 ةنس ىلإ اهب رمتساو ء3م84 /ايعو ةنذس دومحم باهشلا نب دمحم نيدلا فرش ذعب ماشلاب

 نيرشت 5/1/8 ةنس ةرخآلا ىدامج ؟؟ يف ةرهاقلاب يفوت .هتيب يف عطقلا مث ءلاموب» الرو

 ةنس نيعبسو عبرأ هلو « 19/5 يناثلا

 نبا كمال : ١ /ع يزيرقملا ؛ى١٠ -ظف :ةعرزوبأ ؛؟44 م 17 ةرد ءبيبح نبا

 .37891/ :5 دامعلا نبأ ؛ ١99 : 5/9 سايا

ين رظن يلو دق لجرلا نأ ىلإ (1818/17) يزيرقملا ريشيو (©)
 تقلاوش يف اهلع فرص مث بلح ةبا
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 . هيلع هاضر ىلع صرحلاو ماشلا بيان ةفطالم نم ةريثك اياصو

 رصم ىلإ ينامكرتلا نبا نيدلا ردب [ ريمألا ] لصو 2'مايألا كلت ينو
 كلذل ببسلا ناكو ء ىضر هجو هارأ الو هيلع لبقُي ملف « ناطلسلل لخدو

 دنع هركشو ماشلا بيان نم ينامكرتلا نبا يف مالكلا مدقت ال ءوشنلا نأ

 هنأو . هيلع دكني نأ دارأ ماشلا بيأن نأ ملع ٠ هروضحب مسرو ناطلسلا

 ناك امل « دحأ نم هضرغ وشنلا لاني ام . دشلا بصنم يلوو رضح اذإ

 « ناطلسلا دنع هيلع ىعسف , هتفرعمو ناطلسلا ىلع همادقا نم هنع هغلبي

 ام كتلود يف ينامكرتلا نبا « دنوخ اي . هلّصح يذلا نإ » : هركذب ضرعو

 يف تاراجتو بكارم هل سلبارط يف مويلا ىلإ هنإو « هريغل الو ريزول لصح

 هل رهوج ماشلا بيانل ريس ارو , "رايد فلآ يتباملا وحنب ريازجلاو رحبلا
 يف لاقو . «رخآ لام لّصحيو رصم ىلإ // روضحلا يف ىعسي ىتح ةميق 147

 دق باتكلا نم صخش هدنع نإ » : هيلإ لام ناطلسلا ىأر امل , همالك رخآ

 لام نم اهذخأ رانيد فلأ نيتسو فلأ ييامب ينامكرتلا نبا ىلع قاروأ لمع

 ريثك ءيش هتبحص رضحي رضح اذإ هنأ امبرو , اهيلع هققاحي هنأو , ناطلسلا
 صضبقي هلوصو ةعاس نأ ناطلسلا عم قفتاو . « ىعسيو « ءارمألا هب لطربي

 هروضح دنع هنأ ناطلسلا عم هسلجم لصفتاو .هعم يذلا ذخأيو هيلع

 . هلام ذخأيو . هيلع ضبقي

 [ نيدلا فيس ناريمألا ] ناك « تبرق هروضحب ةقاطبلا لصو الو

 ينامكرتلا نبا نأ "7 مهفرعف « نيرضاح نوصوق [ نيدلا فيس ] و كتشب

 : كتشب هل لاقف , هترداصم ديري هنأ مهفرعيو « هيلع طحي عرشو . لصو

 فيكف . ةضهنو ةفرعم هنع ركذ ماشلا بيان نإ : تلق تنأ ءدنوخ ايو

 1145 طابش /ا/45 ةنسأ مس

 . 17ه ناسين 39 /ةنسلا نم ناضمر ه يف كلذ ناك )١(

 8488 17/7 يزيرقملا ؛ 4317: يرزجلا

 .«رانيد فلأ ةئام ىلع فيلت» : (484 : ؟/5) يزيرقملا يفو ؛اذك (؟)

 .ناطلسلا يأ (5)

 ادني



 ظاحال

 ءوشنلا مالك مهفّرعي ناطلسلا عرشو . « ؟ ةرداصملا ىلإ هرمأ نع تعجر

 نأو ءاهلعف وشنلا نأ اوملعف « « يل هذخأ يذلا لاملا ىلع هققاحي نم مَن نأو

 هقفاويو هتيضق فظلي كتشب ذخأف ,هلوق نع عجري يقب ام ناطلسلا

 هرطاخ رسكتيو « ماشلا بيان ىلع بعصي امبر رمألا اذه نأو « نوصوق

 اولاز امو . رّداصُي ناطلسلا حَّضْنُي هرضحي هنأو ء ناسنإ حم // ركش هنوك

 ء فقوو 0©2علط الو . هل ءوسلا نم هسفن يف هرّمضأ ناك ام نكس ىتح هب

 جرخو ,؟"!هنيب يف حيرتسي نأ مسرف « ناطلسلا دي سابو ضرألا ساب

 نم مهنمو هيلإ برقت نم مهتمف ءرمأل رضح هنأ سانلا سوفن يفو لجرلا

 ا هغلبي "”الغل وشنلا عم هتبقاع يشخ

ىلإ ءارمألا عمم هريمأ فطالو ريسف ءوشتلا نم قفتا امم فرط
 نكس نأ 

 . هنع لاجل

 هيخأ نأو « هلاح فعض ناطلسلا فّرعو ةفيطع فيرشلا رضح اهيفو

 لاسو « ةدراولا راجتلا نم هيدهتسي ناك يذلاو هميلاعم رباس مطق ةئيمر

عاطقالاو ةرمالا يف هل كيرش نوكي نأ ىلع هب رمتسي نأ ناطلسل
 مسرف ٠ 

 ىلع ةبوقعلا ترمتساو «*0ةثيمر فيرشلل باتكو «؟)ديلقت هل بتُكو كلذب هل

 ىلإ لأ رصاعلملا نم مرو مّلَعلا لججر قحل نأ ىلإ قاحسإ جاستلا «الدالو

 كلذكو . ةديدشلا ةبوقعلا هوخأ ىسوم بقوغو « هنع جرفأف , داسفل

مهريفاظأ يف بصقلاو اوشي اوداصصو « طومرقو نيزلا وبأ نبال
 اوجرخخأو ء 

 )١( تامكرتلا نبا :دوصقملا .

 .ههتيب مزلو ينامكرتلا نبا لزتف» عمي : ١/9 يزيرقملا ةرابع (؟)

 ال ال :للصألا مز

 ., 78١3ه ناريزح 17 /ةنسلا نم لاوش ١8 نينثالا موي كلذو (5)

 0 ؟"84 137/75 يزيرفملا

 . انه تدرو اك اصن ةياورلا هذه و1 : )١7/19411 يتيعلا تبثأ (2)

 .دجام نيدلا دعسو ميهاربا نيدلا ملعو ىسوم نيدلا سمش : مه (3)

 .4 مقر ةيشاح ١115 ةحفصلا مجار
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 ولول دازو .ةميق امل باتكلا ضعب نمو // ؟'”مهتويب نم عيادو مه و40

 سبلي نيموي لك راصو « هاناخلبطب ناطلسلا هل مسرو ءوشنلا ةعواطمب

 ةماعلاو راجتلا هتفاخخو . سانلا نم ليطربلا باب هباب يف حتفو « ةعلخ

 سايا ىلع برضلاب دازو .« سيحانملا هل تمدقتو . فياظولا بابرأو
 . هلهأل ِمَّلُسو , ةبوقعلا تحت يفوت نأ ىلإ يراديودلا

 وخأ عفاري نأ هفرعو . طايمد لهأ نم صخش وشنلا بلط اهيفو

 اهنم قلعتي مل طايمد يلو ثيح نم لجرلا نأ هفّرعف . اهيلاو 2” ينسحملا
 هيف رمأ هيلع حرتقاف . ةنسح ةريس هلو . ناطلسلا لال ضرعت الو ء ءيشب

 طايمد نأ ناطلسلا اوفرعو . سفنلاو لاملا باهذ ىلع اوقفتاو ءهسفن فالت

 يف ناك ءدنوخ ايو : لاق . « ؟ تبرخ فيك » ءوشنلل لاقف ء« تبرخ

 هيلع اوبتكو . ءامكحلا هتعنص ميدق ساسأ 9نيخزربلا نيب رحبلا طسو
 « جلاملا ءاملا عنم لجأل اهومكحأ ةدحاو ريغ ءايشأو . هعنمت !”تامسلط

 ىلإ جاتحا يلاولا نأو طايمد ىلإ روبعلا هعنمت فصاعلا حيرلا هب تءاج اذإ

 هدنع مجحلا نأ» . ةرامع ىلإ جاتحت هريغو ناطلسلا راد نأ بتكو « هرامع

 اهيف لمعو طايمد نم بكارم // ذخخأ نأ ىلإ ةجح كلذب لمعو . لصاح ظدقف

 ٌلمو رجح دعب ًارجح اوجرخيو , نيساطغلاب لزني راصو « تاقايرسو بلس
 ءةناكب برخو . لاومأ هنم لصحو « ريثك ءيش هنم عابو « هنم طايمد

 عئام هل ىقب سيل حلاملا ءاملا نإف « بارخلا ىلإ طايمد لآو مسلطلا حارو

 لقعلا ٌترفان ءايشأ ملكتو « « قاوسألا تلطبو نيتاسبلا تفلتو . 0*2هعنمي

 .«أريثك الام اورهظأ ىتح» :يلاتلاك يه يزيرقملا ةرابع )١(
 ةدع هل ًايبدأو ًارعاشو ايعفاش ًاهيقف ناك .نيدلا باهش ريمألا ,يبسحملا كيليب نب دمحأ (؟)

 . 188 رئالها# ةنس رخاوأ يف يفوت .«هقفلا يف هيبنتلا باتك» :اهبنم تافنصم

 115 11 رجح نبا ؛7/:485يزيرقملا ,9 80 :5 يناولا ,يدفصلا

 .«نيجربلاو :(684 :3/17) يزيرقملا ينو ءاذك (5)

 .تاسملط : لصألا (5)
 . «ليتلا ىلع رحبلا بلغو تامسلطلا تفلت ىتح» :مع44 : ؟/5) يزيرقملا يف (4)
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 يلوتم روضحل يديرب بوكرب مسرو « ببسلا كلذب ناطلسلا جرح نا ىلإ

 تبرخأ كلاو » : ناطلسلا هلأس لخد املو . ةعرس يف هرضحأف , طايمد

 جرختسي ولولل همّلسو ةجح هنم لبق الو « باوج هل عمسي ملو , « يدلب

 قاروأ يدنع » : لوقيو هعفاريو وشنلا يف ملكتي عرشو « سانلا لاومأ هنم

 وشنلا "”رضحو . لوق هل عمس الو هنم لبقي ملف . « هذخأ لامع قلعتت

 ريمألل مسر مث . فلتسيو موي لك لمحي ناكو  ملؤم لتق عراقملاب هلتقو

 بكرف « اهرمأ فشكيو طايمد رغث ىلإ بكري نأ راداتسأ اغبقآ نيدلا فيس

 نع لأسو «٠ ءرغثلا لهأو . اسيرلاو بكارملا رضحأو . طايمد ىل ىلإ لصوو

 بجوي رمأ نم اولوقي امب مهاصوأ باّتك ريس دق وشنلا ناكو «رمألا ةقيقح

 . // هقدص

 ببسب عقاو ررضلا نأ هوفّرعو ””طايمد هيلإ ترضح اغبقآ بكرالو و

 ىلإ لومخدلاب ةداع هل ءاملا نأ مهضعب هل ٌرسأو « مهيل مهيلإ حلاملا ءاملا لوخد

 اغبقأ بكرو . رحبلا ناجيهو حيرلا فالتخا مايأ يف هب هطالتخاو وللا

 ميظع رجح هدجوف .رجحلا هنم اولأسو فقوو ء نيخزربلا نيب ناكملا ىلإ

 ةعامج ثربخأو « ءيش هنم ليشي دحأ عجري ال نأ مسرو « ةياغلا ىلإ

 يف ةرقتسملا ةداعلا نأ « هرمأ نع مهانربختسا امل « دلبلا لهأ نم ةريثك

 طلتختو ولحلا ءاملا ىلإ لمخدت ةفصاعلا حيرلا يهو ةيلوملا نأ نينسلا ضعب

 دوعت مث مايأ ميقتو ,؟؟”روك سراف بيرق ىلإ لصي نأ ىلإ ىق ىقبتو ءهب

 رشنلا همظع امنإو , دجتسم وه سيل رمألا اذه نأو « تءاج ابك حايرلا
 . دارأ ام هنم غلبو « لجرلا نم هضرغ غلبيل ناطلسلا دنع

 .رظحو :لصألا )١(

 . طايمد لهأ : دوصقملا (5))

 .رهنلا ءام :دصقي (*))

 ةطوطب نباو (؟08 : :1) توقاي نم دافتسيو ««روكس رافو و «ركس راف» ا

 نم مويلا يهو .ةيلهقدلا ة ةروك نم طايمد برق لينلا لحاس ىلع ةدلب تناك ابنأ (ه نما

 .ةيلهقدلا ةيرم كارم

 فيلا



 ىلإ ةبوقعلاب قاحسإ جاتلا نبا ىسوم ىلع رمألا داز مايألا كلت يفو

 ثدحتف ءوشنلا يأر ىضتقا نأ ىلإ رباص وهو « ميظع غلبم اهنم غلب نأ

 ولولل مسرف ٠ ىسوم ةجوز دنع بولطملا قودنصلا نأ هفّرعو ناطلسلا عم
 تعقو نأ ىلإ اهرثأ وشنلا ىفتقاف . تفتخا دق تناكو ء اهبلطب

 نم ةلود يف دحأ هب عمسي الام اهرمأ يف قفتاو . ولولل // تمّلُسو ظؤك.

 ء لماح تناك اهنأ يهو . اهغلبم ملظلا نم دحأ غلب الو ءلودلا

 يف اوعونتو . ؟'”تاراسكلاو ريصاعم لاب تبقوعف ةبوقعلا ىلإ اهورضحأو

 . ةبوقعلا اهيلع اهردكي مهو مايأ كلذ ماقأو . ةرباص يهو . اهتيوقع

 تيب اهومحرو . ركذ دلو تدلوو . قلطلا ابي عقو اهتبوقع موي قفتاو

 ,هباهدلوو امهاح ترتس ءيشو ضيب قرخ اهل اورّيس نأ ىلإ زوكألا

 لاطبإب مسرف ءامل قفتا امب ناطلسلل فّرعف ءاهرمأ يف زوكألا اوبطاخو

 اهتخأ نأ ينربخأو , ؟'”لايبرغ نيدلا سمش تنب تناكو . اهنع ةبوقعلا

 اهنأو « ؟ اهلك ةبوقعلا هذه لمحت تنك فيك « يتخأ ايو : تلاقو « اهتلأس

 0 ةلهو لوأ الإ رصعب الو برضب فرعأ ثنكام ١ يتخأ اي هللاو » : تلاق

 . « هوعنصي امم ءيشب سحأ عجرأ َّ

 اوعمسيو تاقوألا ضعب يف فقت ةماعلاو دنجلاو ءارمألا تناكو

 3 د نم لع يحديو الإ دحأ مهنم انو ءاهجوز ةبوقعو اهتبوقع

 دالوأ نأ وشنلا غلب نأ ىلإ كلذب نيروهشم اوكابتيو عجوتيو . كلذ

 « مهؤاسنو مه « 58 // عجوتلاو . مهرمأ يف اوملكت «0ناعيجلا و

 يدي نيب يتلا رداصملا يف دجأ ملو ؛قايسلاو ظفللا نم حيضتي امك «بيذعتلا تاودأ نم يه )١(

 تاودأ عاونأ ىلع عالطاللو .قيقدلا ديدحتلا ىلإ ٠ ماعلا فصولا اذه زواجتي فيرعت ىلع

 :عجار «ةيعالسالا روصعلا يف ةدمتعم تناك ىتَلا بيذعتلا

 .504- 554 :ةدشلا دعب جرفلا باتك , يخونتلا

 .لايربغ :دوصقملاو ؛اذك(؟)

 .؟لبطسالا باتك ناعيجلا نبا دالوأو :(784 :7/5) يزيرقملا يف (5)

 ضن



 ظة

 27باتكلا تويب اولخدي نأ مهفّرعو « ةريثك زياجع هل ذختا دق وشنلا ناكو

 لجأ ىلإ مهيلع اوربصيو ءاسنلا اولماعيو ءشامقلا اوعيبي تالالد مهنأ ىلع

 ركذيو ءوشنلا ىلع ءاعدلا هيف نوكي مالكب اوملكتيو . ءافولا هيف عقي

 رضحف . رشلاو ريخلا نم هولوقي ام اوعمسيو « هلعفي امو هفسعو هملظ

 يذلا شامقلا تجرخأو . ناعيجلا نبا تيب ىلإ تلخد اهنأ هفرعو مهضعب

 مويلا عزفتي نمو ,يبخأايد» : اولاقو هوبلقف « مهيلع هتضرعأو .ءاهعم

 ضيبألا سبل نم الإ باتكلا ءاسن يف امو ءوشتلا مايأ ىلع شامق سبلي
 همذو همتش نم اورثكأو . « ملظلا سانلا يف لعف دقف « ةرثع هل رظتنيو

 يذلا وشنلا تفّرعو ترضحف « مهسوفن يف ناك امب اوملكتو
 , "'قفتا

 ىلإ هبلط وشنلا رتسف « بتاك لبطسالا يف ناعيجلا [ نبا ] دالوأ دحأ ناكو

لا دراولاو لبطصالا يف هتقفن امب قاروأ يل لمعا» : هل لاقو ءهدنع
 يذ

 لبطصا // بتاك نأ عمُس الو .ةداع اذهب ترج امو : لاقف . « كدنع

 ناعيجلا نبا ناكو « ةضوافم مهنيب تقفتاو . « ةنازخلا رظانل باسح لمعي

 امو ,تناعيجلا نبا مالك هفّرعو ناطلسلل وشنلا لخندو , ةنستلملا باّتكلا نم

 نأ أو لبطصالا بتاك بلط هنأو « لصأ هل ملعي ام لبطصالا يف قفني

 بتاك اوبلطا ١ : لاقو ءا'9كابشلا وحن ناطلسلا رظنف « باسح هل لمعي

 . « لبطسالا

 لمعت ام شيل » : [ ناطلسلا هل ] لاق « [ ناعيجلا نبا ] رضح ايلف

 بلطت ام لادب ,دنوخ اي : لاق « ؟ رظانلل هيطعتو لبطصالا باسح

 « كتارخ لدي يذلا بهذلا باسح بلطا . دواقمو يبع باسح

 هلام يذلا مالكلا اذه نم عمست تنأو . فولألاب لمحت يتلا فانصألاو

 هيلع هناسل ىرجأو « ناطلسلا مادق وشنلا عم هتضوافم ىضتقاو . « لصأ

 «رابكلا تويب» :يزيرقملا يفو ؛اذك )١(

 ناعيجلا نبا دالوأ دحأ نأ ًاضيأ هتغلبوو : :يلي ام كلذ ىلإ (784 :7/9) يزيرقملا فيضيو )١(

 .«صاخلا رظن يف ىعسي رخآلاو «شيحلا رظن يف ىعسي

 5284 115/17 يزيرقملا يف ءاج ايك رصقلا كابش :دوصقملا ()

 ضن



 رأأ

 ترشاب ثيح نم كتهج يف رهظأ . ناطلسلا انالوم ةمعنو » : لاق نأ ىلإ

 مادق وشنلا نكتلاو ء هلوق ىلإ يغصي ناطلسلاو . «رانيد فلأ يتيام

 يحصن ببسب لع أرجت هنأ فرعأ اذه لك « دنوخ ايو : لاقو . ناطلسلا

 : هل ناطلسلا مالك رخآ ناكو . « هيف ءالؤه اوبعلي يذلا لاما صالخو

 هللاذاعم ءدنوخ ايو : لاقف . «هماقم موقت // هناكم كتيطعأ اذإ»

 دعبو .ولولل هوملسو كلذ دعب ناطلسلا جرحف . « منهج ران يف ينيمرت
 1 (نوخأووه لتقلا تحت يفوت مايأ

 فرع وشنلا لمخدو . رابنلا ركاب ىلإ همادق نم لاحلا لصفناو

 «رانيد فالا ةسمخ هيف قودنص ةليللا جرخأ ناعيجلا نبا نأ » : ناطلسلا

 ء صاخلا [ رظن ] رشابي نأ ىلإ عقاريو « اهب لطربي فالآ ثالث هنم لزعأو
 ةأرما نم لإ لصو ربخلا نأو . قودنصلا يف اهاش رائيد يفلأ ترمأت دقو

 نأ هعم اوبترو ولول ناطلسلا بلط ىتح لاز امو . هتيب يف ةرضاح تناك

 هدجي ام لك ذخأيو « مهتويب ىلإ لزنيو ناعيجلا [ نبا ] دالوأ لع ضبقي

 « هتبارق رياسو هتوخأ ىلعو هيلع اوضبق امدعب مهتويب ىلإ اولزنو . اهيف
 ناك هنإف ء ةروص اهل سيل ءايشأ اودجوو « هيف ام لك ذخنأو « هتيب اولخدو

 : لوقي ناكف . هعفاري نأ دب ال هنأ يف هباسح بسحو ,وشنلا نم نعلأ

 عقو املو . هعدوأو « هقرف هيلإ هبؤي ال يذلا ذخأف . «وه امأو ءانأ امأو

 ىوشنلا فّرع ولول ريسف « لياط ءيش هيب يف اودجي مل حيحص هباسح

 ملعو « نّمثم ءاسنلا ىواسكب صتخي شامقو رانيد // هل ريس هنأ يغلبف
 املو . ناك كلذكو هتروص دسفيو هودع نم نكمتيو هيلإ لاملا ريصم نأ

 مهنأو «٠ شامقلا نم هولقن رثأ مهتيب يف دجو هنأ ناطلسلا فرع ولول علط

 دالوأ نم هانم غلب وشنلا هدصق يذلا دصقلا ناكو ءريشك ءيش اوعدوأ

 « مهنم هرطاخ يف ناك « ةريثك ةعامج مهببسب رداصو « ناعيجلا [ نبا ]

 . يفسويلا يف تدرو امك أصن ةياورلا هذه ينيعلا تبثأ )١(

 كك  ظحأ 1117/1511 ينيعلا

 ضني



 كن

 لانو . «اهوعدوأ يذلا ةعادولا تاهو : لوقيو دحأ لك بلطي راصو

 . ببسلا كلذب ةريثك ةعامج نم هضرغ

 اهترامعو «23)عابسلا رطانق مده ركذ

 ناطلسلا ناك « عابسلا ةرطنقب ةفورعملا ةرطنقلا مده ببسلا ناك

 رجح عابس عبرأ اهيلع لمعو اهرمع دق  هتمحرب هللا هدمغت  رهاظلا كلملا

 لاق ناطلسلا نأ سانلا نيب روهشملا ناكو . عابسلا ةرطنقب ُتفرُعو "”هكنر

 ينلأي « اهيلع ربعأو « ناديملا ىلإ بكرأ امل . ةرطنقلا هذه نإ » : ءارمألل

 امل سانلا نيب اهبارخب ةرهشلا وه لوقلا اذه ناكف . « اهولع نم يرهظ

 نأ هركي ناك هنأ وهو « كلذ فالخب رمألا ناكو . هظفل نم كلذ اوعمس

 الو « مهئامسأب فرعي ناكم هركيو ةمدقتملا كولملا // نم دحأ راثآ ىري

 ماقأو « كلذ هرك اهيلع رهاظلا كلملا كنر عابسلا [ رطانق ] هبوكر دنع دجي

 هالو دق ناكو « "7يناورملا نبا بلطو ءاهمده لع ةجح مالكلا اذه

 اهمدهم نأ هفّرعو . فشكلا نع هلزعأو تاهجلا دش هيلإ فاضأو « ةرهاقلا

 غرف نأ ىلإ فقوو عانصلا رياس بلطو ء« تمدهف «.اهترامع يلوتم نوكيو

 تءاجو ء عرفأ ةرشعلا وحن لوألا اهرادقم نع اهعسوأو « (؟ةأبنم لمعلا

 . نوكيام نسحأ نم

 . ةرهاقلاو رصم نيب جيلخلا ىلع سربيب رهاظلا كلملا تاطلسلا اهانب )١(

 :188 : 9/17 كولسلا ؛يزيرقملا ؛!4# :١تاوف ءركاش نيا ؛٠#84 ٠ يناولا «يدفصلا

 565-211: ططخلاو

 يف ةملكلا هذه كيلاسملا لمعتسا دقو نول ىنعمب ةيسراف ةملك يهو ؛كونر هعمج ,كنرلا (؟)

 هسفنل صخشلا اهذختي يتلا ةقالعلا وأ راعشلا وأ ةراشلا ىلع ةلالدلل ةيماشلاو ةيرصملا رايدلا

 . ةلودلا لاجر رابكو ءارمألاو نيطالسلا اهب صتخأ دقو :هريغ نود اهب درفليو

 5١: /51- 8021511١1 ةيرصملا ةيخيراتلا ةلجملا «كونرلا» ةلاقم دمحأ قازرلا دبع دمحأ

 ةسمؤا, 8.561 ١

 .3 مقر ةيشاح :754 ةحفصلا يف هتمجرت رظنا . نيدلا ءالع ريمألا «يقاورملا نسح نس يلع (م)

 نم ىلوألا يدامج يف ناك ةرطنقلا ةرامع نم غارفقلا نأ (147 : ١ ططخلا يزيرقملا يف ءاج (؛4)

 16 /ةنسلا

 شنت



 ظوا

 ضعب يف ميظع فغش ناطلسلل لصح دق مايألا كلت يف ناكو

 نيدرام «"بحاص هاذهأ ناك « ينادراملا '”اغبنطلاب فرعي هكيلامت

 هتماقإ بجوأ ملأ همسج يف هقحلو ء فغشو ىوه هل لصحف « ناطلسلل

 سانلا عمسي ناكو . تاقوألا ضعب يف هيلإ ددرتي ناطلسلا راصو « ناديملاب

 هنأو « اهيلع همسا ىقبي ىتح الإ اهيرمخأ ام هنأو « ةرطنقلا رمأ يف اوثدحتي
 نيب لوقلا كلذ ضافتسا الو . اهيمريو رجحلا عابسلا رسكي نأ يلاولل مسر

 « ةعلقلا ىلإ بكرو « ةيفاعلا هل لصحو « كلذ اغبتطلأ غلب نأ ىلإ سانلا

 نع هلأسو هسلجأ ناطلسلل لصو اكو « ةرطنقلا ىلع // هقيرط تناكو

 معن و : لاق . « ؟ ةرطنقلا ىلع تربع و : هلأسف « بيط هنأ هربخأف , هلاح

 ام ءدنوخ اي هللاو» : لاق . «غ ؟ اترامع كتبجعأ » : لاق . «دنوخ اي

 ام فيك : »هل لاق . «تلمك ام « دنوخن اي نكلو « اهنم نسحأ دحأ ىنب

 سانلاو «اهولاش اهيلع اوناك يذلا عابّسلا « دئوخ ايو : لاق . « ؟ تلمك

 . «هريغ ناطلس كنر اهنأ نوك ء اهليش يف ضرغ هل ناطلسلا نأ لوقت

 نأ مسرو , كلذ دعب يلاولا بلطو « « اهوديع ةَعَبّسلا و : ناطلسلا هباجأ

 . "0اهناكم تبكرف « هيلع تناك ال عابّسلا ديعي

 (؟ينادراملا عماج ةرامع ركذ

 نم غلبو . نايع توملا هنم ىأرو « ملألا دجو امل اغبنطلا ريمألا ناك

 زومت - ناريزح //44 ةئس رفص يف يفوت .نيدلا ءالعع ريمألا ءيرصانلا ينادراملا اغبنطلأ )1١(

 . ميظع عماج هلو .رصمب ماقملا باب جراخ نفدو «بلح ةباين يف وهو 0174#

 284 17/7 يزيرقملا ؛155 :1 يعاجشلا ؛ 4الا/ :7 يدرولا نبا

 - 1504/19/51 ةنس نيدرامب يفوت ءحلاصلا كلملا «ينامكرتلا نالسر ارق نب يزاغ نب حلاص (؟)

 .نيئامثلا زواج دقو ةنس نيتس ةدم مكح . )"<

 ينيعلا ؛ ٠١ ةقرولا :ةعرز وبأ 4508 ٠١1 :* رجح نبا ءاله 50 :# ةرد ءابيبح نبأ

 1:1١ 70١. يناصلا لبتملا ءيدرب يرغت نبا ١4#

 . 1417 12 ططخلا , يزيرقملا ةياور يف ءاج ام كلد دكؤي (*)

 اذه لازي الو .ةليوز باب جراخ ةئابتلا طخ راوجب عقي هنأ (708 ص) هسفن ردصملا يف ءاج(4)

 .ةرهاقلاب رمحألا بردلا مسقب ةنابتلا عراشب ارماع عماجلا

6 



 وول

 الو . ةبقاعلا نسح هللا ريخت ءاحخرتسإلا ىلع هلاح صحخرتو ريبك رمأ ةدشلا

 « ةنسحلا راثآلاو ةكرابملا نكامألا ىلإ بكري ناك . هدسج يف ةوقلا دجو

 راثآلا ةرايز هل لصحو «ريخلا هيف رثأو الإ ناكمب لخخد امو ءارقفلا روزيو

 نأ هل لصحو . ةنسح راثآ اهيف رثآو ء طسبلاب اهاسكأو اهرمعو ةيوبنلا

 نيدلا فيس ريمألا عبر لباقم ناكم ريختو « ةبطخلا هيف ميقي عماج رمعي

 ىلإ تيبلا بحاص // بلطي ناكو . هضرأ يف نكامأ ءارش و 200 يجغط

 بّيطيو . "!ءاضرب ءارش هنم يرتشيو . بتكلا هيلإ رضحيو « هدنع

 كلذ ناطلسلا ملعو «ءافالا ةينامثلاو فالآ ةرشعلاب يرتشي ناكف « هرطاخ

 ىلع هلك كلام مرغت ةعاسلا ءريمأ ايو : لاقو ع هرطاخ ىلع بيطي ملف

 رمعت ردقت ام الإو « كالمألا ءارش يف ثدحتي وشنلا يلحف « كالمألا ءارش

 اوعديو . سانلا ملظي وشنلا نأ ىشأ أ ءدنوخايو» :هل لاقف ءءيش

 بلطو 6 ةميقلا مهيطعيو « ناطلسلا ضرأ ضرألا ءالو : لاق « لع

 رياس بلط ريسف « كالمألا نم هيلإ جانحي ام يرتشي بو ضرغلا هفرعو وشنلا

 بتك رضحا » : لوقيو . اهريغو دنحلا نم هيلإ جاتحي امم كلُم هل ناك نم

 ىرتشملا فصن هاطعأو اهيلع فقو اهرضحأ اذإف . « كلبطسا وأ كراد

 ىلع تفرصأو . تيرتشا نإ ءانالوم ايو : لوقيو كلذل روضتيف

 مدها . ناطلسلا ضرأ ضرألا الإو .ىضرب» : لوقيف «« ةرامعلا

 ريياسب كلالك لمفو . « هضرأ ناطلسلل يلخو , كلصاح ذو . ككلم

 مرغيو ءافالا ةعبرأب هبحاص هيرتشم كلا ناكو . اهذخأ يذلا كالمألا

 نب ليلخ فرشألا ناطلسلا كيلامم ةلمج نم ناك :نيدلا فيس ريمألا ءيفرشألا يجغط )١(

 عيبر 1١ يف سيمخلا موي ًالومقم يفوت .هئارمأ رابك نم راص ىتح هتمدخ يف ىقرتو :«نووالق

 .هب نافرعي ةسردمو عبر هلو ,1794 لوألا نوناك 5+ /38 ةنس لوألا

 5410 :١؟ ططنخلا ,ظف  ظمح :ىفقملا ءيزيرقملا ؛ 408 - 404 5 ٍيناولا .يدفصلا

 ضلوا

 انيب .«مهاضرب اهكالم نم رود ةدع ىرتشاو» :كلذ (*88 :؟/7) يزيرقملا ةرابع دكؤتو (0)

 ريغب اهبابرأ نم رود ةدع ىرتشاو» :كلذ سكع موجتلا) يدرب يرغت نبا دروي

 .«مهاضر

 فك



 « هلام سأر ىلإ لاخلا ىهانت اذإو يفلأ هيطعيف . فالآ ةرشع هترامع ىلع

  هترامع يف اوعرشو // اهلك نكامألا كلت تبرخو , هحبر دق نوكي ناك ظو*

 رصم يف رمع الو هريغ عماجل قفتي مل عماجلا اذه ةرامع نم قفتا يذلاو

 ةدمعألاو ماخرلاو بهذلا نم هيف لامعا نسحأ الو ,هنم ةفرخز رثكأ

 بتاك تقولا كلذ يف نيدلا قفوم ناكو , عانصلا اهب ريحت يذلا شوقنلاو

 ثالث ةصاخ هلام نم هيلع قفنأ يذلا هنأ ينريخأف « اغبنطلأ ريمألا دنع

 بشخلا نم ناطل لا ةهج نم هيف قفنأ ام ىوس « روسكو مهرد فلأ ةيام

 2ةدشار عماج يف يذلا ةدمعألا ذخؤي نأ مسر ناكو « هريغو ماخرلاو

 هنأ ةلمجلا يفو . كلذ نم قفوملا عنتماف . ”شبحلا ةكربو "”دصرلا برقب

 نم ةرامع نسحأ الو رونأ الو ءهنم ةفرخخز رثكأ عماج رصم يف رّمَعُي

 نم لوأو ءةنسحلا فاقوألا هل ذختاو ء هيلع قفنأ ام الو ةنذكملاو ةبقلا

 نوكي نأ لأسو ؟؟يرَبْعَْلا نب رمع نيدلا نكر خيشلا ناك هيف بطخ

 ىدحإ ىلإ ةبسن) ةدشار ةطخ يف طاطسفلاو نيطلا ريد نيب ايف يمكاحلاب فورعملا عماجلا وهو )1١(

 . (رثدنم مويلا وهو . ةيبرعلا لئابقلا
 بكاوكلا هتايزلا نبا ؛188 - 588 :7 ططخلا «يزيرقملا ؛4 8 :4 قامقد نبا

 . ؟8/ : ع كرابم ؛ 1مم - 187* :ةرايسلا

 يلامجلا ردي نب لضفألا هماقأ «شبحلا ةكرب ىلع لطم ليج ىلع موقي ؛ةرهاقلا رهاظ وه (1)
 بكاوكلا دصرل

 1١١5. :14 كرابم : 178-4178 : ١ ططخلا « يزيرفملا

 فل لينلا ره ىلع ةفرشم ليم وحت اهوط .كلذ ريغو ريمح ةكربو رفاغملا ةكربب فرعت تناك (3)
 نم يعفاشلا مامالا ةبق نم ابيرق ةنئاكلا نيتاسبلا ةيرق يضارأ ضعب نآلا اهلحمو . ةفارقلا

 . ةيلبقلا ةهجلإ

 1865 :؟ ططخلا ,يزيرقملا ؛48 : 8 هال هه :؟ قامقد نبا ؛4 ١5 - 401 :1 توقاي

 ده: كرابم 16و

 ةنس ةجحلا يذ رخخآ سيمخلا موي يفوت .نيدلا نكر خيشلا ءيربعجلا ميهاربإ نب رمع (5)
 3410 ناسيئ 717/٠

 .الا#1 :7/15 يزيرقملا

 ضني



 ورة

 ةلودلا رباكأ ىلع هبطخ يف طحي ام ريثك ناكو « مولعم الب ًابيطخ

 . ؟ايباتكو
 ماشلا بيان دي ىلع 2" رْبعَج ةعلق ة ةرامع ركذ

 كلم ىلإ تعجترا مث « نيملسملا عالق نم ””ةعلقلا هذه تناكو

 يذلا ةنيصحلا // عالقلا نم تناكو . بارخلا ىلإ اهرمأ ىشالتو لغملا

 لصحالو . تارفلا بناج ىلع يهو .« قرشلا رب يف تئاكو اهراثآ نسحي

 اهرمأ نم ملعو . اهيف ديصلاو دالبلا ىلإ روبعلا نم لصح ام ماشلا بيانل

 ريسو « ؟"اهترامع ىلع دمتعا ةعلقلا هذه تافص نسح نع هوربخأ ام

 , ؟9ناطلسلا موسرمب اهترامع راتخي هنأو . ببسلا كلذب ناطلسلل باتك

 يب ا بخل ىلع ؛ هرافي اه لمعي هل مسرف

 اف رضحأو ءاهلاح بترو « سدنهملا رضح رضحأ ىتح حرب امو . نيراجحلاو

 دالب عيمجو اههامعأو بلح عايض ىلع بتكو  عالقلا رياس نم ىرسألا

 )١( يفسريلا يف درو امو ينادراملا عماج ةرامع نع ينيعلا ةياور نبب قباطت كانه .

 وقف  ظف4 1309/1811 ينيعلا

 .الال+ ةلس ثداوح يف ريعج ةعلق ةرامع رداصملا نضعب تركذ(١1)

 1380-585 :؟/1؟ يزيرقملا ؛١44 :7 يدرولا نبا ؛٠10 :8 يراداودلا نبا :رشكا

 -ظل146 117 ةرد هبيبح نيأو 448 4417 :يرزجلاب نراق .وفه© 1 ينيعلاو

 .ظا854 :نايلدوبلا ةخسن .هبهش يضاق نباو

 تناكو «سلابو ةقرلا نيب تارفلا نم يلامشلا يقرشلا ربلا يف ركب رايد نم ةنيصح ةعلق (7)

 ١ .رسود ةعلقب فرعت
 عالطالا دصارم .يدادغبلا ؛198 :4 يدتشقلقلا ؛ 59097 - 55 :ميوقت ءادقلا وبأ

 قالعالا .دادش نبا رظنا .وكالوه دي ىلع اهءارخ ىتح ةعلقلا هذه خيرات نعو ءكث18:#

 تللسللاب :1/#

 . 141 : 7 يدرولا نبأب نراق (4)

 ريمألا نأ :يراداودلا نبا يفو ءهبهش يضاق نباو (ةرد) بيبح نباو يدرولا نبأ يف اذك (ه)

 تزريف» هزكنت سيلو اهترامعو ةعلقلا ناينيب ناطلسلا ىلع راشأ يذلا وه ىسيع نب انهم

 .«كلذب ةفيرشلا ميسارملا

 هليل



 بدنو ] ةرامعلا يف يف اوعرشو اهرمأ يف ماو « لاجرلا روضحب لحاسلا

 نوكي نأ مسرو“' 1 يصمحلا رجنس نيدلا ملع ريمألا اهترامع داشل

 . اهّدْشم

 رصم نم ريّمع جو رخ ركذ
 وشنلا نأ بوتكم اهيفو . لدعلا راد يف ةصق تعقو مايألا كلت يفو

 يلو هرهص نأو « سانلا ءانبأ ىلع هتبارق طلسو ؛ ةيعرلا ملظ يف هتمكح دق

 نم ةميظع لاومأ هيلع ردو دقو « كرتلا ءانبأ نم باش قشع دق ©””ةلودلا

 ملكت . ةصقلا هذه عوقو لبق ناكو .« كيلإ لصت يذلا فحتلاو كتنازخ

 باشلا نأ ناطلسلا فّرعو . كلذ لشثم يف نوصوق نيدلا فيس ريمألا

 نأ ريمعب فرعو « هرمأب ناطلسلا ملعأو : هب فغش دق سالأ ناك يذلا

 نم هيلع قفنت ةريثك لاومأ نأو . باشلا اذهب // اوفغش دق هتبارقو وشنلا ذا

 ركذ اذإ ءارمألا نم دحأ لوق ىلإ تفتلي ال ناطلسلا ناكو . ناطلسلا لاومأ

 . ءيشب هنع بجي ملو 2 هرمأ نع ناطلسلا ضرعأف عوشنلا

 نم تفرع انأ» : لاقو « هديب ناطلسلا اهذخأ ةصقلا عوقو قفتا الو

 ريمألا هلقن ام هل ىكحو . ةصقلا هاطعأو هيلإ وشنلا بلطو . «اذه بتك

 مل باشلا اذه نأ ناطلسلا ةايحب فلحف ءهنع نوصوق نيدلا فيس

 لغش هلك اذه امنإو ءهتبارق نم دحأ الو ههجو هرمع ىأر الو هفرعي

 ةريثك رومأ مهتيذاتسأل اولقني مهنأ اوراتخيو ©”نوصوق ريمألا نم نيييرقلا

 اناذأ ىلع اولمعيف , ءيش ناطلسلا نم اوفخي ام مهنيذاتسأ نأ اوملعيو ءانع

 10١:6 يراداودلا نبا نم فيضأ امو + لصألا نتم نم ةطقاس (1)

 56 تبسلا موي يفوت .وشنلا نيدلا فرش يضاقلا رهص ءريطخلا نب حوتفلا وبأ ةلودلا يلو (1)
 .41"71 بأ 11/1/47 ةنس رفص

 330 1/7 يزيرقملا

 (85 :5/؟) يزيرقملا يفو ؛.«نوصوق ريمألا بيارق» :(ظؤو :14131//317) ينيعلا يف (5)
 . «نوصوف ريمألا يشاوح» : (111:4 موجنلا) يدرب يرغت نباو

558 



 و6

 ظةه

 نيب ىكبو . فلحيو ةنياكلا هذه رمأ نم لصنتي ذخخأو . ناطلسلا دنع

هيلع ركنأو نوصوق ناطلسلا بلط همايق دنعو . هيدي
 تنأ» :لاقو « 

ع يرطامخ ريغت ىتح يل هلقنت يبتو « مالك سيحانملا نم عمست
 بتاك ىل

رعي ام هنأ يسار ةايحب فلحم ةعاسلاو « ينعفني يدنع
 الو « باشلا اذه ف

 سار ةأيحو » : نوصوق لاقف .« ةريثك ناميإ فلحو . هتبارق نم دحأ

 وأ هبقاعو كدنع ىلإ يبصلا ")ذه رضحا ريس تنأو « بذكي ناطلسلا

طعأ قدص ناك نإو « ينلباق بذك ناك نإ // كل فرتعي
 . «هازج هي

 اذه بلطي نأ هفّرعو بجاحلا دوعسم ريمأ بلطو « همالكل ناطلسلا جرحف

 نم لكب كل فرتعي ىتح هعدت الو « عراقملاو ريصاعملا هل رضحتو» يبصلا

نم لكو « تقولا اذه يف هب فوغشم وه نمو « هتيب لخخد نمو هبحص
”"© 

رمأ ينع متكت الو ّيلِإ اهب رضحتو ةفرو يف هبتكت كل هامسأ
 هفرعي ملو ء« 

 هدلهو «ريصاعملا ةيلإ رضحأو . هبلطو بجاحلا لزتف . ةروصلا شيإ

 اهيف بتكو ةاود بلطف ءيش همتكي ملف , ناطلسلا هب مسر يذلا هفّرعو

 نم ءيشو "”نيدلا لالج مهنم ةاضقلا دالوأ نم ءيش « ةريثك ةعامج

 بابرأ نمو نيممعتملا نم ءيشو مهتلمجب ةلودلا يلو ركذو . طبقلا

 ريمأ يقبو « نيروتسملا نم ةريثك ةعامج ركذو « ةتولكلا بابرأ نمو ةداعسلا

 يهتنت نأ ىلإ هنم ةيقاعلا فرعي ال رمألا كلذ يف دوعسم
 ةقرولا بتك الو .

رتس اهيف ءاسؤر ةعاج كنه ىلع ىشخ ارو «دوعسم ريمأ اهذخأ
 . ""اه

 ةيضقلا رصتخت نأ يهتشا « ىرج شيإ» : هلأس ناطلسلا دنع رضح انو

 دلولا اذه هللاو « دنوخ اي : ٠ ناطلسلل لاقف «« ليمج رتس ىلع اهجرختو

 هنأ دقتعأو ءدنوم اي هللاو « هركذ ىتح ةنيدملا يف دحأ الخ ام ىنزلا

 مشح رومألا اذه لثم يف ناطلسلا ناكو // . ؟ مهيلع بذكي مهريثك

  لصألا يف ةرركم :«اذهو ةظفل )١(

 .نملكو : لصألا (؟)

 .ينيوزقلا نيدلا لالج ةاضقلا يضاق دالوأ ضعب :دوصقملا (7)

 .«ةحيضفلا نم سانلا ىلع دوعسم يشطق»: يدرب يرغت نباو يزيرقملا كلذ دكؤيو 4)

 فرخل



 : لاقو مسبت . « ؟ نيواودلا نم نمر كذو : نيدلا ردب اي لاق ٠١ سفنلا

 . ©!( هركذ ىتح دحأ الخ ام ةبوقعلا نم هفوخ نم , دنوخ اي هللاو»

 ع ةزغ ىلإ هوبأو وه جرخي نأ مسرو ءهمالك نم دوصقملا ناطلسلا مهفف

 مهوجرخأو « مهيطعي ©"زبخ مهل عقو اذإ ةزغ بيانل باتك هتبحص بتكيو

 . ةرغ ىلإ ةرهاقلا نم

 ”يمساقلا عم وشنلا ةعقاو ركذ

 فرعي ءارمألا نم ةيرصانلا كيلامملا ضعب ناك قافتإلا اذه قفتا الو

 باش ناك . اغبودرأب فرعي كولمم هلو وشنلا تيب راوجب نكاس يمساقلاب

 ىلع اوعمتجي مهتعامجو هوخأو وشنلا رهص ةلودلا يلو رشاعي ماقأو نسح

 نأ يشتخي وهو ةدع رارم مهرمأ يمساقلا غلبو « مامتها هب مهلو هكولمم

 . هكولمم دجي ملو , مهم ةلفغ ىلع لزنو رمألا هب داز نأ ىلإ مهعم ملكتي

 كولمملا ذخأو « مهيلع مجهف ءوشنلا وخأو ةلودلا يلو دنع هنأ هوربخأو

 مهدنع نم جرخ الو . مهتبقاع يشخف مهب قارخإلا دصقو مهدنع نم

 ددجتف « هرمأ ناطلسلا غلبيو « ءارمألا نم دحأل هرمأ يكتشي هنأ اوبسح

 هرمأ اونقتأو ٠ يمساقلا عم مهل قفتا ام وشنلا اوفرعو « مدقت ام رمأ هيلع

 نكاس // يمساقلا نأ ناطلسلا فّرع راهنلا ركاب هلوحد دنعو . هعمار 48

 ميمج هيلإ رضحيو ءهاوهي هل كولمم تيب ىلإ لزني موي لك هنأو , هراوجب

 ركسلا هيلع بلغو هاوه بكر هنأو « ءاسنلا نم هراتخي ام عيمجو تاوهشلا

 ء فيس بذج امبرو , مهكتيي نأ دصقو « هيرحو هتيب ىلع مجه نأ ىلإ

 هدصق املك » : لاقو ءهيلع متمتيو « « نيملسم ا ءادعأ ءالؤهو : لاقو

 . «هركذ ىتح ًأدحأ هفوخ نم الخ ام».! يدرب يرغت نباو يزيرقملا يفو ؛اذك (1)
 يف ىطسولا روصعلا ةمظنأ يف ممدمده# هلباقيو ء«ضرألا نم عاطقا هانعمو .زابخأ هعمج (؟)

 120210. 5نمصا. 1, 2.348. ابوروأ

 . انه تدرو (ى أصن ةعقاولا هذه ينيعلا تبثأ ()

 وكل -ظح» : 17/1411 ينيعلا

 ففل



 ظو1

 [ دوعسم ] بلط ىتح ةمدخلل ءارمألا تعلط امو . « هيذأي نم يف ناسنإلا

 يف رصم نم جرخي نأ ىلإ يمساقلا اغبيط ىلع مَسَر » : لاقو . بجاحلا

 نم هذحأو .هيلإ بجاحلا رضحف . « ماشلا ىلإ هكولممو وه هذه هتعاس

 نم جرح نأ ىلإ كلذ ببس ام ءارمألا نم دحأ ميلعي مو جرخخو . ةمدخلا

 هرمأ زهجي [ مث ] ةليللا تيبي نوكي نأ هيلع لخخدي نوصوقل رّيسو « ةمدخلا
 ملو جرخو « لبقي ملف ء هرمأ يف ناطلسلا عم نوصوق ثدحتو . جرخيو

 دلو ميهاربإ لصوو ءرصم نم جرو « هدوانعي [ نأ ] نوصوق رسجي

 , 2؟9كركلا نم ناطلسلا

 اهيف يفوت نم ركذ
 نيدلا ردب موحرملا ريمألا نب ناخرط نيدلا حالص ريمألا يفوت

 نم هسبحل ببسلاو . هتمجرت ركذ مدقت دقو .  هتمحرب هللا هدمغت - يرسيب

 هزنو ةفعلاو نيدلا نم هيف لجرلا اذه ناكو « هيف ”كلملا جا احلا (27ىوكش

 ٠ يرددكسالا نجسب ينوتو // «لقعو ةلاصأو تيب هلو « ريثك ءيش سفنلا

 رجنس نيدلا ملع ريمألا يفوت اهيفو . ةئس رشع عسبرأ هلاقتعا ةدم ناكو

 ةلودلا يف لقنتو « ةيروصنملا كيلامملا نم لجرلا اذه ناكو . ؟نزاخلا

 .#37*م زومت ؟8 /ةئسلا نم ةجحلا يذ " يف نينثالا موي كلذو )١(

 ا 5/17 يزيرقملا

 جاحلا هتخأ جوز لبق نم هماهتا وه ىوكشلا هذه عوضوم نأ (7137 :1/7) يزيرفملا حضوي(1)

 كلذو ةيردنكسالا يف هنجسو هيلع ضبقلاب ناطلسلا رمأف ؛هتجوز لام لكأو» دق هنأب كلم لآ

 ”ضسفففم ةنس يف

 هعقو يف سربيب رهاظلا مهبسك نيذلا ىرسألا نم هلصأ .رادنكوجلا كلم لآ جاحلا ريمألا

 بئان راص ىتح ىقرتو لقن م ءريمأ وهو نووالق هارتشاف ء539/5١//7199 ةنس نيشسلبلا

 ةرخآلا ىدامج يف ةيردنكسالاب لوتقم يفوت .دمحم رصانلا نب ليعامسإ ناطلسلا مايأ ةنطلسلا

 .ةسردمو عماج هيلإ بستيو «1747 لوألا نيرشت /1/41/ ةنس

 ,ا#73 :7/16 هسفن ردصملا

 ٠1147 ةحفصلا يف هتجرت تقبس دقو .ةنس نيعست وحن نع ةرخآلا ىدامج 8 تبسلا موي قوت (؟)

 4 مقر ةيشاحلا

 ففث



 يلو مث « نيراودلا دش يلو مث , ناّرخلا ةلمج نم يقب نأ ىلإ ةيفرشألا

 يف ناكو « تاهجلا دش هيلإ فيضأو « ةرهاقلا ىلوت مث « 2"ةيواسهبلا

 بابسأ ملاظملا نع فكو ملظلا ةّلقو قالخألا نسحأ نم هتارشابم عيج

 نع ثدحتت سأنلا تناكو هب عامتجإلاو هتبحصب ذولأ نمم تنكو ءةريثكأ

 فيسو . طايخلا 0[ رجنس ] نيدلا ملع ريمألا لثم ةمدقتملا ةالولا ريس

 نع زواجتي ام عانطصإلاو فورعملا نسامم نم ”2رالس ابسأ نب نيدلا

 . ةدح

 ع هلبق نمع هنوئدحتي اوناك ام سانلا ىسنأ ةرهاقلا يلو الف

 « ةيناطلسلا كيلامملا نم صخش رضح دقو « يلايللا ضعب هل ترضحو

 نأ تفرتعا ةيراجلا برض هنأو « هتيب يف اهدي مل هتجوز نأ هل رسأو

 رضحف « ماكحلا دحأ تيب هدجوف . هيلإ هب تنأو . ناكم يف اهتديس

 تيبلا سبكو « هتبحص لجرلا ذخخأو ء فوط يلاو بلطف ءهفّرعو

 مسرو ءهنم ىحتسا نزاخلا همهف |لف . مكاحلاو هتجوزو لجرلاب اورضحأو

 نأ ىلإ لجرلا رمأ اونقتأو ءرابنلا ركاب ىلإ مسرتلا يف عيمجلا اونوكي نأ

 كلذ ىلع ام عيمج هوسبلأاو نجسلا // نم ةيمارحلا نم صخش اورضحأ

 هيلإ رضحي لو . ليللا رخآ يف هقلطأو , «؟9تاّيجرفلاو شاشلا ىتح مكاحلا

 حبصلا نرخ املو . لوقي شيإ هوفّرعو . ةيضقلا يمارحلا اومهفأو «هآر الو

 يو ءاسنهبلا ةنيدم اهزكرم ةيرصملا رايدلاب يلبقلا هجولا تايالو نم ةيالو كيلامملا مايأ تناك )١(
 ءادقلا وبأ ؛ملال-ه)5١ 1 ترقاي .لبللا نم يبرغلا ربلاب ىندألا ديعصلا نم ةميذق ةئيدم

 ؟8417" 18 يدنشقلقلا ؛11-١١111 :ميوقت

 مقل الا عطل له مكموممتع, 7. 93-00. ؛ ؟/ : ١ ططخلا ءيزيرقملا

 40١. 17/7 يزيرقملا نم نيفقعملا نيب ام (؟)

 ةنس لوألا عيبر يف يفوتو ننس ةدع رصم يلو .نيدلا فيس ريمألا .رالس ابسأ نب ركب وبأ (6)

 ةيلا ”الا نعل

 ت46 584 11١/5 يزيرقملا

 ةليوطو ةعساو همامكأ . وحلا نم ةداع عنصي ضافضف بوث يهو «ةّيجرف اهدرفم (4)

 دورا سمول! 111 ا

 ففي



 ظاحال

 سوتافقلا دقوأو « هبئاج ىلإ ناطلسلا كولمم سلجأو . بابلا ىلع سلج

 : لوقيو هفنعي نزاخلا عرش هيدي نيب فقو املو . ةأرملاو لجرلا رضحتساو

 كيلامت ميرح دسفتو . جورفلاو ىّمذلا يف مكحتو  روتسم لجر تنأ»

 ايو :عوضحو ةلذب لوقي عرشو . سأرلا سكتم لجرلاو « ؛ ناطلسلا

 « انعسي كوفعو انيطخأ دق نحنو . كعانطصاو كرتس الإ ىقب ام « دنوخ

 : يكرتلاب لوقيو « هيف رظنلا ققحيو هيلإ رظني ةأرملا حوز كولمم او « لّضنتو

 لاق ةيضقلا رخخأو , همالكب رساكي وهو .« « لجرلا اذه وه ام ءريمأ ايو

 علطي هنأ هفّرعي عرشو . « كتجوز عم هانيقل يذلا اذه يحتست ام» : هل

 لاز امو . « كتيشادشخ نيب كمجوز كتبت » : لوقيو . ناطلسلا ىلإ مهب

 همامكأ عطقو هبرضو لجرلا حطبو . هتاملا هدّلقو هنع افع نأ ىلإ هب

 . هقلطأو

 ءارمألا كيلامم ضعب نأ نزانخلا غلب رباكألا ءاسن ضعبل قفتإ ًاضيأو

 هلاهيلع نم شامق ذخخأو , ناتسب ىلإ اهذخأو ةآرملا كلت ىلع لمع

 كلذ ناطلسلل م غلبو « ركل / كولملل بلط ريسف « هقلف . ةروص

 ء2؟هب ينربخت امو ءيش ةنيدملا يف يرجي فيك هيلإ ٌرسأو هبلطف « مويلا

 ذآ است هلل اسم «هتوخ ايو ١ ناطلسلل كبف « نيب مقالا درب

 امثإو , هلعفي وأ اذه لثم يف عقي هتمشحو هربكو تيبلا ٠ ءالؤه لثم نوكي

 جرم ىلإ مهترّيس مهتهج نم يراوج مهتدجوف رمألا تفشكأ , دنوخ اي

 اذه ةجوز مهتأرو ءاهسوبلم نم رختفم شامق مهتسبلاو . مهمازلا ضعب

 ميتسدأو . اهجفز نيبو اهنيب قافتاو ءاهنم ةليح مهيلع تمرغ كولمملا

 مو «ةأرملا كلت رمأ رتسو مهيلع ام ذخأ نم لعف ام اهجوز لعفو « ناتسب

 لعفام هفّرعو ريمألا كلذل تقولا لجاع ناطلسلا بلطو . «اهركذي

 لزنف ؛ نزاخلل همأسف شامقلا ذخأو « هدرطو هبرضب هل مسرو « هكولمت

 .ةئاخلل هملسف شاسقلا ذضأو « مدرطو مؤم برش هكولع برضو ربل

 نأ ىبأف . ةروص هل بهذ هل ترّيس اهيلإ لصو املو . ةأرملا كلتل هرّيسف

 عانطصالا نم هيف ناكو . ال ذخأ ام ميمج اهيلع درو ء ءيش اهل ذخأي

 نفعت



 ةفرعم عم هبحصي نمل هتبصعو سانلا ءىواسم نع لفاغتلاو فورعملاو
 فوغشم ناكو ءريثك ءيش لاومألاو كالمألا نم ىنتقاو « ةلياط ةداعسو

 يفوت الو // . لالغلا نزخب هفغش ريشك ناكو ايندلا رمأل علطتلاو اهعمجب
 «, ةدم فعضت دق ناكو «ةقيتع ةلغ بدرإ فلأ رشع عبرأ هلصاح يف دجو

 باب ىلع 20ةليل لك تيبي وشنلا ناكف .عرص هقحلو « سكتنا مث لصن مث
 دقفتي ولول موي لك هيلإ لزنيو « ملظلا ناوعأ نم ةعامجو مدقملا رباص نبا
 . هنيعب هعيمج اذه ىري ناكو « هلصاوح رياس ىلع متخو « هلوحأ

 ىلإ لوؤي ضرم هضرم تيأر دقو « مايأ ضعب هعم يل قفتاو
 لاملاب موهتم تنأ , نيدلا ملع دنوخ ايو : تلقو ءهب تيلخف ءداسفلا

 ام لعفت نأ يضتقت ةحلصملاو كل متام ثراوو « سانلاو ناطلسلا دنع

 هل كدنع ةعادو مث نأ ناطلسلا فّرعت رّيست , ؟”نيدلارخف يضاقلا هلعف
 . « كمدخو كلام ببني كدعب الإو . ءيشب ريغلا مفو همف دستو اهنيعتو

 لام يدنع نأ فرعت تنأ . هللا ناحبس ايد : لافو « اليوط ّيلإ رظنف

 .  هتمحرب هللا هدمغت  يفوتو « ىرخأ ةيحان ىلإ ينع ههجو ىلوو ؛ ؟ هيطعأ
 نا ىلع ذحأ رسجي للو . ًاديرف هوجرصخأو , هتطوح يف ولولو وشنلا لزنو
 ةبرتب ةفورعم يه يذلا هتقناخب نفدو ءوشنلا نم فوخ هتزانج عّيشي جرخي
 اهلعجو هتئرو نم اهعاتبا دق ناك , ”انح نبا نيدلا جات بحاصلا

 فقوأو ءاهب نيميقم ءارقفو « خيش امل دصرأو ةنذكم اهيف لمعو « هاقناخ

 ,هل :لصألا 0)

 ةحفصلا يف هتمجرت تقبس دقو «شيحلا رظان هللا لضف نب دمحم نيدلا رخف يضاقلا :دصقي )١(

 . ىلوألا ةيشاحلا ©

 ل1747 /الثال 548 نيب ام شاع ءانح نبا نيدلا جات بحاصلا .يلع نب دمحم نب دمحم (9)

 . ةفارقلا يف ةبرت هتلئاعلو هلو . 1
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 اهيف اودجي مل ىتح هدعب تيلختو . اهرثكأ رمتسي // ملو « ًافاقوأ اهيلع 4
 هلو , ''”ةيحلاصلل نيرواجملا دوهشلا لباقم ليبس ناكد هل ناكو . ءيش

 كلملا راد يف ركذلا مدقملا ناديملا اشنأ نم لوأ وهو « تاقدصو فورعم

 مايألا ىلع ةيقوجلسلا ناديم ناك هنأ « هركذ انمدق دقو « اغبتك لداعلا

 نيدلا ملع ناك هيف ركح نم لوأف . ناديم اغبتك هذغتاو « ةيروصنملا

 « ليطساو ليبس ضوحو ادجسم هقوف ىنبو بردلا باب حتفو « نزاخلا

 , "'ليفلا ةكرب ىلع ةريثك تارامع هيف اوّدجتساو « هدعب سانلا تركحو

 . "0نزاخلا ركحب فرعي نآلا ىلإ وهو , ناديملا ىلع هجوو

 ضعبو «؟)هرادنزح مهنم بقوعو هتيشا عيمج اوكسم نفد الو

 فالآ عبرأ وحنو « بهذ صياوح هيف قودنص وشنلل اوجرخأو . هكيلامع

 يبيطلا نيدلا ردصو وشلا قفتاو « هيلع ناطلسلا علطي مل ءايشأو ءرانيد

 اذه ناكو « هوراتخا ام هنم اورهظأو ءهدوجوم عيمجو هلامو هلالغ ىلع

 وشنلا فّرعو ع هناويد رظان رشابو « ةلودلا يف هأشنأ نم ةلمج نم يبيطلا

 سانلل لصحف « «©0ثي ثيراوملا رظان كلذ دعب وشلا هرم هل ناك ام عيمج

 ةريزجب 519 ةنس بويأ نيدلا مجن حلاصلا كلملا اهانب يلا ةيحلاصلا ةسردملا : دصقي (1)

 نيساحنلا عراشب فرعي يذلا نيرصقلا نيب طخب .؛ةعلقلاو نيرصقلا نيب ةضورلا

 1 15 كرابم 45 :ءافلخلا خيرات «يطويسلا ؛مالد  مال4 :؟ ططخلا « يزيرقملا

 .ةرهاقلا نم ةيلبقلا ةهجلا يف اهعقوم (1)

 .3153 013١ : 7 ططخلا «يزيرقملا

 نيدلا فيس ريمآلا اهأشنأ اراد ناك ءينولوطلا عماجلا طخخو ليقلا ةكرب نيب ام ركحلا اذه عقيب (5)

 ًانيب نزاخلا رجتس هيف رمع مث 598 ةنس ًاناديم اغبتك لداعلا هلمع مث قوجلا لبطصاب رالس

 .نزاخلا ركحب فرعف

 ١88 : ؟ططخلا ف :1/؟ كولسلا يزيرقملا

 . شامقو دقن نم اهب امو ,ريمألا وأ ناطلسلا ةنازخ ىلع ثدحتملا وه (4)

 15-1111 مم كليم مهمل كان |اثط 1219 - 0

 ال ثراو هل وأ ءهل ثارو الو تومي نمب ةيرشحلا ثيراوملا ناويد لع ثدحتي يذلا وه مر

 . مهريغو نوملسملا نم قوملا نفدب نذأي يذلا وهو «هثاريم قرغتسي

 ,"# : 4 يدنشقلقلا

 فشل



 و 44

 برخأ الو  ًارتس كنه ام هنأ سانلا نم هيلع قفتملاو . 'ركذتسام

 . - هتمحرب هللا هدمغت  ًاروتسم حضف الو ء تيب

 هنع جارفإلا ركذ مدقت دقو . قلغط نيدلا فيس ريمألا يفوت اهيفو

 نم ناكو . هصالخ نم عوبسأ دعب هتيب // يف يفوتو , ")هنجس نم
 هللا هدمغت  لغملا سنج نم بيباحملا تافص لماكلا داوجألا ءارمألا

 . - هتحرب

 دقو « ماشلا رظان ناك ؟29لايبرغ نيدلا سمش بحاصلا يفوت اهيفو

 رقتسارق نيدلا سمش ريمألا بتاك هلصأو . لجرلا اذه ركذ مدقت

 رظن نم غلب ام غلب نأ ىلإ ناطلسلا ناويد ىلإ هدعب لقتناو ء [ يروصنملا ]

 رشابو « قشمدب نيدلا سمش بحاصلا مسا هيلع قلطأو « رصمو ماشلا

 هروث ىلع ىشمو . هيعس ىعسو [ ريبكلا ] نيدلا ميرك [ يضاقلا ] مايأ يف

 ةراجتو تالماعمو تاضارق هل تناكو . فانصألا رياس يف رّتاو همراكمو

 نأ ركذي نيدلا ميرك نب هللادبع ناكو « ةلياط ةداعسو ريثك لام اهنم ىنتقا

 . كلذ ىلع ةعامج هتقدصو « اهيف هل رجتي رانيد فلأ نيعبرأ هاطعأ هدلاو

 ءهركذ مدقت مك .هدلو رضحأو نيدلا ميرك يفوت قفتا املو

 ناك ءهوبأ لصاوحب فّرعي ىتح هتبوقعب ناطلسلا مسرو « مارهألاب

 طح ام لوأو , «؟!يلامجلا عم رظنلا رشابم تقولا كلذ يف لايربغ سمشلا

 م56 28/1 40476 :؟/9 كولسلا ,يزيرقملا عجار (1)

 الا ظل : طوطخملا :عجار (5)

 دقو .لايربغ نيدلا سمش .يرصملا ةعينصلا نب هللا دبع وهو «لايربغ» مسرب ًاضيأ دريو (؟)

 2 مقر ةيشاح 2116 ةحفصلا يف هتجرت تقبس

 يلو ىتح ةمدخلا يف ىقرشت .ةيرصانلا كيلامملا دحأ ,نيدلا ءالع ريمألا «يلامجلا ياطلغم (؟)

 لوألا نيرشت 7٠٠١/0/8 ةئس مرحملا ١9 يف زاجحلا نم ةدوعلا قيرط يف ينوت .ةرازولا

 برد نم برقلاب ةيلامجلا ةسردملا بسنت هيلإو .هتاقناخب نفدو ةرهاقلا ىلإ لقن مث 31

 . ةرهاقلاب ايخولم

 ؟8814 81 : 7/17 يزيرقملا ؛١٠ 4 : 4 رصتخملا ءادفلا وبأ

 2م ا اما اك ل ا

 ففف



 وللا

 لايبرغ سمشلا دنع ةعادو هوبأل نأ كرتعا « راصعلا يف هللادبع لجر

 نبا عم اوقفتاو , ركنأف هركذ ام هفّرعو لايربغ بلطو . رانيد فلأ نيعبرأ

 رمألا اوحلصأو « ةنتفلا اودمحم نأ اوهتشاو « لايربغ سمشلاو ةلودلا لاله

 تعقو ىتمو . ةبوقع لمحي امو « باشلا اذه نأ » هوفّرعو يلامجلا // عم

 ةبونلا اوّدسو . «هيف ًاضيأ تنأ تبعتو « سانلا ىلع بذك ةاصع هيلع

 « هلاح ناطلسلا فّرعو . هيلع وشنلا :لطمع هلزع قفتا الو « اهرمأ لطبو

ا هنم بلطو لزع نأ ىلإ هفلخ يقبو . ماشلا كلم دق هنأو
 رخأتو « لصحل

 نوصوقو كتشب عرشو « مهرد فلا ةيامسم هلم لمكتسا ثيح ىلإ هرم

 قدصتيو « خيش لجرو ءريقف يقب هنأو « هرمأ يف ناطلسلا عم اوثدحتي

 ««معت» : ناطلسلا لوقيف « لاطب هتيب يف ميقم نوكي نأ هيلع ناطلسل

 هعم كسار ةايحو . دنوخناي و : لوقيف « ءارمألا هولأق ام وشنلا فرعيو

 ناطلسلا ايعأ نأ ىلإ هنع ناطلسلا رساكيف . «رارم ثالث هنزو ام فاعض

 هيلع ىدامت نأ ىلإ هتيب يف ماقأو « هنع جارفإلاب مسرف ؛ مهتعافشو مهرم

 هلاورّيي اوناكف . ةناعالا مهتم لأسيو « ءارمألا ىلإ ريسي راصو رهش

 ( مايألا ضعب كتشب هل لاقو , ناطلسلل كلذ ركذيو « ةنوملاو تاقفنل

 ءارقف نم ريقف مويلا هدنوخ اي هللاو» : لايربغ ثيدح اوجرخأ دقو

 لاسو . « يتتوش نم حمق بدارأ سمح هل ترّيس مايأ نمو « نيملسملا

 يقوشتلاب ناطلسلا عمتجاو . هل معنأف « بتار هل بتري نأ يف ناطلسل

 : لاقو وشنلا مسبتف // بتار هل بتري نأ راشأو « كلذ لثم
 ء دنوخ ايو

رشع هلمح يذلا ردق هنم ٌنجرخأل ءارمألا نم تمِلَس ول « كسار ةايحو
 

 ىلإ ناطلسلا نهذ يف كلذ يقبو . « باتكلا ةعنص اهلك هذه اغإو ءرارم

 . ءيش هل اودجي ملف , هتطوح يف اولزنو « يفوتو ضرما هسفن يف دجو نأ

 ىرجو ءهتخأ نم هتثارو بلطو ؛ رصم ىلإ هدلو رضح ةليلق مايأ دعبو

 تذحأ اهنأ هتخأ ىكشو ءوشنلاب هدلو عامتجا تبجوأ ةحيبق رومأ مهنيب

 . ناطلسلا دنع هقيدصتو وشنلل قفاوم كلذ ناكو « هثرإ هتعنمو هوبأ لام

 « تنبلا ةبوقع اودصقو « ةطوحلاب اولزنو ناطلسلا فّرعو وشنلا لخدو

 اهيل



 صوصف هيف سيكو « بهذ هيف اودجو قودنصو فحتو جياوح هل تجرخأف
 قشمد رباكأ دنع عيادوب لايربغ طخب ةقرو سيكلا طبمو يفو ءولولو
 كلت ةيقل تناكف « ةدحاو ريغ ءايشأو فافصأو بهذ نيع نم اهراجتنو

 يف وشنلا بيانل باتك بتكو ءوشنلا بلق ىلع تارسملا مظعأ نم ةقرولا
 تمهفو . ديربلا لصوو « مهنم اهذخأو عيادولا بابرأ بلطي تقولا لاح

 بيانل اهب رضحي ةعيدو هدنع نم لك راصف . بلطلا كلذ عوقو سانلا
 ةقرو تدجو دق « ماشلا لهأ رشاعم » : هتهج نم يدانم رمأ امدعب ماشلا

 ىفخأ نمو . اهرضحيلف // عيادولا نم هدنع امو دحاو لكب لايربغ طخب اظ 18

 عودوم ناك ام رياس ترضحأو « سانلا تعرهف . « قلشو هلام بهن ءيش

 تفك ساحن لشم عايدولا نم ءيش ترضحأ ةريثك ةعامجو , مهدنع

 فقوو قلط كالمأو . نسح نف لك نم كلذ بساني امو تايضفو
 . ليلق ءيش فقولا نم رمتساو . 2)ههرد فلأ فلأ ىلع هتكرت تلمتشا

 الإ ءيش هل لوقي ال هنأ ببسب ناطلسلا ىلع وشنلا كلذ دعب طّلستو

 متنك ل١ : لوقيو ءارمألا ىلع همالكب ناطلسلا طّلستو . حيحص وهو

 ام عيمج يفوشنلا اوبّذكت متنأو . تاحشو ريقف لجر مويلا لايبرغ اولوقت
 نم دحأ رسجي ملو . « يحصنيو ينمدخي دحأ اوعدت ال نأ مكدصقو ء هلوقي

 يف نيدلا ميرك ريس راس دق لجرلا اذه ناكو « ءيشب هبواجي نأ ءارمألا

 قشمدب عماج رمعو . ةنسح راثآ رثأو . تاقدصلاو فورعملاو مراكملا
 . ةميظع ةداعس هرمع يف ىأرو « فورعملا بسائي امت ءايشأو , دجسمو

 .  هتمحر ب هللا دمغت - يفوتو

 انهم نيدلا ماسح ريمألا ةافوب ربخأو بلح بئان كولمم لصو ًاضيأو
 ضرم الو . ©"0ةدعقلا يذ رشع رمخاوأ يف يفوت . برعلا كلم ىسيع نبا

 رمأ وهو «مهرد فلأ» 9م : 5/7 يزيرقملا يفو ؛ظىلال -وا*4 :» نايعأ .يدفصلا يف اذك )١(

 .لوقعم ريغ

 يف رخألا ضعبلاو 74 تايفو يف نيمخرؤملا ضعب هركذ دقف ءهتافو خيرات يف فالتخا كانه(5)

 - العم تايفو

 فشل



 فوتو . سكنت مث « مايأ لقتساف « نطبلاب هضرم ناكو « توملا ضرم

 نفدو « هامح نم ىسوم هدلو رضح نأ ىلإ موي يناث ةركب ىلإ دعقو « رهظلا

 نيدلاب روهشم لجرلا اذه ناكو ةيملس نم // بيرق ادعلا لعب هتبرتب و6

 هتعاطو « هماكحأ يف لدعلا ريثك ةيعرلا لاومأ نع فيفع ناكو . 2''ةفعلاو

 ناكو . مهرد نيسمخ هتميق ىوسي ام هسبلي ناك ام عيمججو برعلا رياس

 درط ىلع لضفل ضّرحيو ؛هناكم لضف هوخأ رّمؤي هيلع بضغ اذإ ناطلسلا

 هركي ناكو « ةملاسم نطابلا يف هيخأ نيبو هنيب رمألا ناكو « دالبلا نم انهم

 هللاو ء نوالق نبا ايد : هل لوقيو «هاياده دّريو « هيلع ناطلسلا ماعنإ

 ءاسنلا ىتح تدسفأو « مهتمرح تقرخأو . كرتلا ىلع برعلا تدسفأ دقل

 رارسو هدو دحأل هاطعأو ريمأ نم ةعيض ذخأ اذإ هبتاعيو . « مهتويب يف

 أطأ ينتيأر ال شيعا تمد ام «هللاو . ناطلس اي : لوقي هيلإ ريس

 نيملسملا لام ٍلخف . هملع قباس يف ءيشب ىلاعت هللا رّدق نإ الإ كطاسب

 كودعيو « مبنم بذك كل يدالوأ اولوقي ام لكو . ةجاحلا دنع كعفني

 , #9 ةحيحص ريغ ديعاومب

 سرفلا يف نزي ناكو . ليخلا هل اورضحأ دقو ء هرضح نم ينغّلبو

 نبل نم هَنْوُق رثكأ ناكو . فلأ نيرشعلاو فالآ ة ةرشعلا هتبسن فرع اذإ

 اذإو // . لكأيو هيف تفي ةلم صرق نم ليلقو . هنيب مادق هل ةقان ظالعأ

  ةبرح هديب ذخأيو « اهتدوج ملعي نم هليخ نم بكري رفزلا هسفن تهتشا

 ع هرضحأو هلتقو هل هسفنب درتفإ دايصلا دجو اذإو « هدالوأ نم هعم بكريو

 ,اهمراكم نم برعلل مدقت امك مراكم هل فرعي مو . همحل نم لكأو

 رشع ةتس نع تامو « ديزأ ليقو « ةنس نينامثلا بيرق ًليوط ًارمع شاعو

 نبا ؛ظأ؟01/ : 517 هللا لضف نبا 9441-4447 :4/8 نودلخ نبا ؛"437 : يرزجلا :رظنا

 يضاق نبا ؛!88 :5/78 يزيرقملا ؛و144 - ظ؟#4 :* ةرد ء954 :7 ةركذت «بيبح

 .و1514 :نايلدوبلا ةخسن .هبهش

 )١( ظ ها/ 49 :طوطخملا يف درو ام عجار .

 .اهدعب امو ظ48 :طوطخملا عجار )1١(

 انا



 ديزلو ديز دمحم دلوو دمحم ىسوم دلوو . ىسوم هدلو ربكأ ناك . دلو

 تدروو . « كدج مّلك مق . يدجاي» : لثملا يف لاقي ىتح انهم هأر هدلو

 خطلت ةأرملا تيقبو . سبد توسد اولمو « هئازع يف اهناوسنو برعلا رياس

 نم دحأ لك ةميظع ميالو هل تناكو « ؟'”دامرلاب مث , سبدلاب اههجو

 « هتردقم ىلع دحأ لك فسم ةيامثلثو نينيامو فسنم ةيام لمعي هدالوأ

 هرمأب اولفتحا الو « ةريثك مايأ ةدم نيتوافتم اهرسأب برعلا رياس اهترضحو

 هللا هدمغت  ندملا يف لعفي مك ظامتو الو ديعاوم الو متخ ةءارق نم

 . كرابملا دلجملا اذه رطسُم هبتاك هنياعو , ديهش نوطبم يفوتو .  هتمحرب

 راتخا . ناطلسلا همركأو رصم ىلإ رضح امل « ءارمألاو ناطلسلا ناكو

 ايو كتشبو // نوصوق هل لاقف .هرمأ ناطلسلا سفن ملعي نأ ءارمألا

 , ةعاطلا تحت كيلإ لجرلا اذه روضحب ةداعسلا كل تمت دق « دنوخ

 : لاق . «هرمأ ناطلسلا نكمأ دقو ء هروضح ىلع لمعت نامز كل ناكو

 ىلإهب يتأي نمل هلك يكلم تلذب ول . ءيش هنم يسفن يف ناك هللاو»

 نع هتلأسو « هتيأر نأ ىلإ تقّدص ام رضحي ديري هنأ ىنغلب الف , ىتعاط

 تيأر ينإو « يرمأب كنيتأ ام : يل لاق . لعف ام لعف امدعب هروضح ببس
 ةلمج يفو ءكتيتأ . يتمالسل نماض ناكو . كتعطب ينرمأو هلي يبنلا

 دقف :«ليلقلا الإ كرمع نم ىقب ام : هل لاق لي يبنلا نإ : هلوق

 ينار نمو « يب لثمتي ال ناطيش » : ل هنع ثيدحملاو ,هايؤر تقدص

 كلذ ريغ لقن نمو ؛ هريغ الو مس ال هبر ةتوم تامو . «ًاقح ينآر دقف

 ء هضرم يف انهم جلاعمو مامح هدلو هتوم رضاح ناكو  حيحصب سيل

 اذه دعب يبلق يف هللا لعجي ملاذه دعبو .- كرابملا دلجملا اذه بتاكو

 « تمشيف "”رقنسارق ىقبيو تومأ نأ ىشخأ تنك ينإف « ايندلا نم ةرسح

 .ديدشلا نزحلا نع ًاريبعت كلذو )١(

 جرخو دمحم رصانلا ناطلسلا عم فلتخا يذلا يروصنملا رقتس ارق نيدلا سمش ريمألا دصقي (9)

 .ناطلسلا هيلع دقح دقو 1111-2117 /1911 ةئس راتتلا ىلإ

 .اهدعي امو 758 714-017147 :5 يراداودلا نبأ :رظنا

 اكون



 ظل

 « يطاسب أطيو يتعاط تحت انهم لخدي [ نأ ] يتوم لبق ىنمتأ تنك ةيناثلاو

 تغلب دقو « هلعفأ ايف لع ضرتعي الو « يريغ كلم يف مكحي ال ةثلاثلاو

 ءيش يبلق يف يقب الو // هل هللا ينلوتو يسفن [ يف] ناك 20م لك

 . « هديرأ

 ةنسلا هذه يف لينلا ءافو

 رياس ىورو 29 عبصإ رشع دحأو عارذ رشع نامث اهيف لينلا ناك

 . ميلاقألا

 اهثداوحو ةيامعبسو نيثالثو تس ةنس لوخد ركذ

 نيدلا دجم كولمت هتبحصو بلح بيان كولمم لصو 20[ مرحملا ين ]

 دجو دق ديعس وبأ ناطلسلا نأ ربخأو « «*نيدرام بحاص دصاقو ىمالسلا

 ىلع ةريثك تاقدصب قّدصت هنأو « ةكرحلاو بوكرلا نم هعنم ملأ هسفن يف

 سوكم لاطبإب لصوملاو زيروتو دادغب ىلإ بتكو ءاياوزلاو كيلاعصلاو ءارقفلا

 يف دوهيلا ©0ناّيد ©[ ةلودلا ديدس ] ملسأ هنأ قفتاو . سانلا نع ةريثك

 ىلع هقيرط يف رم هنأ همالسإ ببسو « هتّلم لهأ يف ةروص هل ناكو « دادغب

 يذلا مكبر اوقتا سانلا اهيأي» : ىلاعت هلوق أرقي ءىرقم هيفو دجسم

 كلذ هرطاخ ىلع رركو هفيقوتل فقوف 29 4 ةدحاو سفن نم مكقلخ

 .املك : لصألا (1)
 ةرشع ينامث» (708: 9 موجنلا) يدرب يرغت نبا يفو مه تكا و يزيرقملا يق اذك (0)

 .ءاعبصإ نورشعو ىدحإو ًاعارذ
 .784 : 5/7 يزيرقملا نم نيفقعملا نيب ام(

 . ةيكرتلا دالبلا نم ةنيدم مويلا يهو :ةعيبر رايد نم ةروهشم ةعلق تناك (4)

 ةلااخا 0ك دعا ها قس لمس تام 111, 2735-2

 89٠ :قباسلا ردصملا نم نيفقعملا نيب ام (5)

 .هتفئاط نيب نيدلا رومأ ىلع مئاقلا وه (5)

 .474 1:8 يدنشقلقلا :رظنا

 .ىلوألا ةيآلا ءءاسنلا ةروس (7)

 اندر



 راق

 قطن مث هيلإ اورظني اوفقوف سانلا هترظنو « ًاديدش ءاكب ىكبو . لوقلا

 تقلغو مويلا كلذ دادغب 2”تيلقناو « مالسإلا ةملكب نلعأو , ةداهشلاب

 ( هنأ ليقو ء تويبلا نم ءاسنلا ىتح هيلإ تعرهو « اهنيكاكد رياس

 ىلع دادغب لهأ تمجهو ,دوهيلا رباكأ نم رفن ةتس مويلا كلذ هعم

 ضرم ديعس وبأ ضرم نأ ربخأو . اهيف ام اوبمو اهوبرخأ مهسيانك

 يمالسلل باوجلا بتكو « هردص قاض كلذ ناطلسلا غلب انو . // رطخ

 . هيلإ هربخب عرسي توم ديعس وبأل قفتا نإ هنأ

 نيدلا فيس ريمألا اهأشنأ يذلا 9'2هاقناخلا عرف ناك اهيفو

 ناك هل 9 عاج راوجب هاقناخ لمع يف ناطلسلا رواش دق ناكو . نوصرق

 ام نسحأ نم تءاجو « اهترامع يف مهتساف , كلذب هل مسرف هاشنأ

أو « مامح اهراوجب لمعو « هيلإ جاتحي ام لك اهيف عنصو « نوكي
 نقت

 2 (9يناهفصألا نيدلا سمش خيشلا رصم ىلإ راس دق ناكو « اهترامع

 ةريثك ةرهش هل ناكو « ةيلقعلا مولعلا يف اهلجأو ةريثك مولع هل لجر ناكو

 ماوق خيشلاو نيدلا دحجم خيشلا هيلع راشأ اهغورف برق الو . ملعلا يف

 ءاهيلإ هبلطف .هاقناخلا هذه لثم يف لجرلا اذه لثم نوكي نأ نيدلا

 2*”خياشملا عم هرمأ قفتاو « هيلإ جاتحي [ ام ] اهيف بترو

 )١( «تجتراو» : يزيرقملا يفو ؛اذك .

 . ةفارقلا باب جراحت يهو «ةنسلا نم رفص 7 يف سيمخلا موي تحتف (1)

 ةخسن ءهبهش يضاق نبا ؛ 458 :ططخلا و٠ :؟/* كولسلا «يزيرقملا ؛ 5٠١ : يررجلا

 21211121511 0و طل 191-190 ؛ظاكوم نايئدوبلا

 ,1## ١ زومت ناريزح 7/7٠/ ةنس ناضمر يف هنم غارفلا مَن 300

 .1514 :لويذ ءيبهذلا 4٠١١ : 4 رصتخملا ءادفلاوبأ

 تابعش 17/ يف ناهفصأب دلو . نيدلا سمش خيشلا «يناهفصألا دمحأ نب نمحرلا دبع نب دومحم (4)

 يفوت .نيلصألاو تايلقعلا يف اعراب ًامامإ ناك .(554 ةنس ليقو) 1775 طابش 14

 119 طابش يناثلا نوناك /944 ةنس ةدعقلا يذ يف ةرهاقلاب

 يزيرقملا 180 :1 ةركذت ءبيبح نبأ 4194 - 90/8 :يونسألا ؛/1 :لويذ «يبهذلا

 . 501:31 يميعتلا ؛الؤال : "1

 37١1 117/1511 ينيعلا :رظنا(0)
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 ظلي

 بجوملا ببسلاو « دفص ىلإ «")راداودلا اغب جورخب مسر اهيفو

 جوزت ناك «٠ يناجرلا نباب فرعي سكرج ةيراسيف راجت ضعب نأ كلذل

 . ًاضيأ ناطلسلا تنب نمو نوصوق نيدلا فيس ريمألا [ ي ]راوج ضعبب

 لثملا ةميقب يناردنكسا شامقو )برش بايث مهيلع حرط وشنلا نأ قفتاو

 « ثوصوق ةيراجو ناطلسلا ةيراجل هرمأ اكشو « كلذ رركتو ء9©2ةثالث

 كلذ يف ملكت نم ربنف ناطلسلا // ىلإ لصو نأ ىلإ مهنم لك ملكتو

 وكشيو ةصق بتكي هيلخ و : لاق . هعم تملكت نوصوق ةيراجو ءرمألا

 راداودلا اغبل نوصوق لسرأ هركذ ام ىلع ةصقلا بتك انو . «هرمأ اهيف

 ناطلسلا ناكو «. هل اهبحاص فقو اذإ ناطلسلل اهلصوي ةصقلا ذخأي ع نأ ]

 ةعيفر ةّرِب ناطلسلا ىأرو . قيرطلا يف هل فقوف « «©سوُفايْرَسل بكر دق

 تئرقو « هاوكش نع هلأسو ء هتصق ذخأو هيلإ هبلطو فقو ءرجات ةيلحو

 سلج الو . ءاسنلا هل هوركذ يذلا لجرلا كلذ نأ ملعو « هيلع هتصق

 لجرلا روضحب وشنلا ىلإ لصو دق ربخلا ناكو ءوشنلا بلطو هبلط

 لاققو ء فقاو هآر ناطلسلا مادق وشنلا رضح الو . نوصوقل هلوصوو

 لوقي شيإ عمسإ . كنم سانلا اوكتشي مك لوق » : جرحب هل ناطلسلا

 .« سأنلا رسكت ديرتو « يلاغلاب شامقلا هيلع ىمرت كنأ . كنع اذه

 امإو «شامقلا رمأ نم ىكتشي ام اذه «ءدنوخ ايو : لاقو « ةعرسب تفتلاف

 عقي ام هبلطأ انأو « ينم براه وهو « رانيد فلأ نيثالث هيلع ناطلسلل اذه

 دفص ىلإ هجرخأو ةيراداودلا نع ناطلسلا هلزع .نيدلا فيس ريمألا «يرصانلا راداودلا اغب )١(

 17/117037 ةنسب مرحملا 4 يف اهب يفوتو ء17 يناثلا نيرشت 7/06 لوألا عيبر 7 يف ًايقنع

 175 لوليأ

 251:1 »كا تتطملا, هجم نام 191.448 - 4/5 : ارجح نبا 475 + يزيرفملا

 . ةنولمو ةغوبصم بايث :برش بايث (1)
 .5451 1١ روظنم نبا

 .ءاهتميق يفعضب» :(750 :؟/ يزيرقملا يفو ءاذك (؟)

 رظنا ءءرصمب ةرهاقلا يحاون نم ةديلب «سوقايرسو :(118 :) نادلبلا مجعم يف ءاج(؟)

 مقالك ال طااتهلل لس عمو هوالأع, 8. 69-468 :ًاضيأ
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 اذه ءدنوخ ايو : لاق « ؟ هعم كل شيإ ةهج نم » ناطلسلا لاق ءءيل

 فرشألا كلملا كوخأ ديهشلا [ ي]راوج نم ةيراج ةدحاو جوزت لجرلا

 ولولو صوصف نم رانيد فلأ ةيام يواسي زاهج اهعم ناكو . [ ليلخ ]

 ناطلسلا رهظي مو ءاهل ءيش لك ذخأف // تتامو . ؟"شكرزو رهوجو را

 ام ناطلسلا سار ةايحب » : هل لاقو لجرلل [ وشنلا ] تفتلاو . « ءىش ىلع

 كلذ دعي ناطلسلا عمسي ملف .(معنو :هل لاق . 29 ةنالف جّوزم تنك

 . «هنم يلام جرختسي ؟"رباص نبال اذه مّلس » : لاق نأ الإ ةملك هل

 يف هورهشأو ء مدقملا رباص نبال ِمّلُسو . ناطلسلا مادق نم هوجرخأف

 سانشلاو . عراقملاب هولتقيو ”سكرج ةيراسيق هنولخدي اوراصو « ةنيدملا

 فلأ نيسمخ وحن هنم ذخأ نأ ىلإ هيلع اوقدصتيو « هل عجوتتو هيلع يكبت
 «2اغب ىلع اهدعب [وشنلا ] ىعسو 7 ملْؤملا برضلا عراقملاب برضو « مهرد

 « ليطربلا ذمخأي هنأو . ةّيكنم ارومأ هنع ناطلسلل ىحوأو ءراديودلا

 ىلإ اهب هلاح دسفقأ رومأ هل قلتخاو « ةلودلاب صتخت ةريثك رومأ ىلع قفاويو

 . دفص ىلإ رصم نم هجورخب مسر نأ

 تبجوأ مالك «””نزاخلا رمَتْقُط نيبو هنيب عقو نأ ةدملا كلت يف قفتاو

 نم ةريثك ءايشأل ضرعتي نزاخلا رمتقط نأ ناطلسلا فّرعف « مهنيب ةشحولا

 فرعو ء كلذ [ نم ] هعنمي هنأو , اهقرسي [ نأ ] ديري هنأو « ةنازخلا لام

 نيد ىلإ ليمي هنأو ءه نيد يف مهتم لجر هنأ كلذ نمض يف ناطلسلا

 ةعلق ىلإ هرفسب مسرو « ةيفخ سيانكلا ىلإ تقو لك لزنيو « ةينارصنلا

 ًانايحاو ) بهذلاب جوسنملا ريرحلا وهو ,(وذ) شكو (بهذ) رز نم بكرم يسراف ظفل )١(
 . (ةضفلاب

 ,9 : ةليخدلا ظافلألا «يسينعلا ؛/8 : ةيسرافلا ظافلألا .ريش يدأ

 . 4 مقر ةيشاح ١184 ةحفصلا يف هتمجرت مجار (7)

 .7 مقر ةيشاح ١114 ةحفصلا يف درو أم عجار ()

 . ىلوألا ةيشاحلا, ةقباسلا ةحفصلا يف هتمجرت تقبس (4)
 .374 راذأ 9١//ا/١4 ةنس نأاضمر /1١0 يف بلحب يفوت .نيدلا فيس ريمألا «نزانأ-أ رمتقط (©)

 جاجا“ [1:1851 نامل , نوح 31. 2.208.545 17/5 يزيرقملا ؛ 458 : ؟ يدرولا نبا
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 ظل

 . 230[ اهب ابئان ] بلح

 هيلع طحيو , ؟9دفص بيان نم وكشي ماشلا بيان باتك رضح اهيف
 , اهركذ مدقت امك « نيريمألا ءالؤه نأ // كلذل ببسلاو « ةركنم رومأب
 مهيب لصحو . مهبأر عسمتجي نأ مهاصوأو . قشمد ىلإ ناطلسلا مهجرخأ

 ىلإ قشمد نم هجرحأو ياطقرأ ىلع ناطلسلا جرم نأ ىلإ هانمدق ام

 هلوخد دنعو . دفص ةباين ىلإ هلقنو ء فصنو نيتنس اهب ًابيان ماقأو « صم
 هدالوأ ريسي دفص بيان يقبو ١ ماشلا بيان نيبو هنيب رمألا حلص قشمد

 ىلإ هدالوأ عم اوديصتيو « نيرهشلاو رهشلا هدنع نوميقي ماشلا بيان ىلإ

 ريغ نم قشمد نم ياطقرأ دالوأ جورخ قفتاو « ماشلا بيان دلو يفوت نأ

 ءالؤه اوجرخ امو : هسفن يف لاقو « هيلع بعصف . ماشلا بيان روتسد

 ,« يدلو تومل اوحرف مهنأو . مهوبأ بلطب الإ يدلو توم دعب يدنع نم
 ىوه هنم بكر رمأ هسفن هل تلوسو « هوركن مهنأو .« كلذ هسفن يف لحيو

 ءهّدشمو دفص ناويد نيرشابمل رّيسو « دفص بيان ىلع طحي عرشو , هسفن
 فرصتي ال هنأ هفّرعي , 29[ ينامكرتلا ] شقنر نبا 9[ نيدلا ءالع ] ناكو
 ال ءيش دفص بيان هل لاق اذإو « ماشلا بيان رواشي نأ الإ ءيش يف

 بيان ىلع ثكني راصف « ماشلا بيان سفن لجرلا كلذ ملعو . هلبقي

 نأ ملعف . كلذ دفص بيان ملعو . موسرم الو رمأ هل يضقي الو ءدفص

 // رومأب هوميو رساكي ناكف . هقالخأ ءوس ىلإ عجر دق ماشلا بيان

 )١( راذآ #1 /ةنسلا نم بجر 14 يف كلذو 1885 .

 م61 77/7 .يزيرقملا

 كيلامم نم هلصأ. بلحو سلبارطو دفص بئان . نيدلا فيس ريمألا ,رادمجلا ياطقرأ جاحلا (؟)

 يف ىفرت ثيح .دمحم رصاتلا ىلإ مث نمو .ليلخ فرشألا ىلإ لسقتنا مث ءنووالق روصنملا
 .3749 زومت 77/19/6٠ ةنس ىلوألا ىدامح ه يف بلح هرهاظب يفوت .ةدع بصانم

 11 رردلا رجح نبا 4817-4818 :7/179 يزيرقملا ؛مه98 "51 :2 يناولا .يدفصلا

 اللالتا لمع طامعممط لعوب دل. 1880. 4546 554 1:1١ موجتلا .يدرب يرغت نبا ؛"64

 .طوطخملا نم ظالا ةقرولا ةعجارم دعب فيضأ نيترصاحلا نيب ام(4) و (")

 اكول



 هرمأ ىلوأو . ىضرملل ناتسرم دفص يف لمع دق ماشلا بيان ناكو « ةريثكو 0

 ظالم

 هعم نيرشابملا بلطو تقولا كلذ يف هبلط ريسف . دفص بيان رادتسال

 فرعي صخش نأ ملع نأ ىلإ هرمأ نم غلبو « مهب لكنو . مهيلع مسرو
 ريسف « هعم ولخيو هب سنأيو ياطقرأل لخدي بجاح هوبأ ناك ء ىشمرق
 ام ذخأيل هبرقي نأ دصق هأر لف . رضح اذإ هلاح دسفي هنأ ىلع هبلط هيلإ

 ةمالسل ىلاعت هللا ديري الو « هبجعي امب ياطقرأ يف ملكتيو . هسفن يف

 ءهرمأ نم هركأذنس امب , همدق قباس يف ىلاعت هللا اهرّدق رومأل لجرلا

 بتكيو ء دفص بيان ىلع طحي شقنر نبا راصو « هبّرقو هدنع هلاح نسح

 هل ًابتك ريسو « ماشلا بيان جرمخ نأ ىلإ رومألا نم هلل قفتي ام رياسب

 رجض نأ ىلإ هربصيو « هرطاخ طابر دصقي ناطلسلاو . هنم ىوكشلاب
 ل هلم

 دق شمتيأ ناكو « 2؟'شمتيأ نيبو هنيب ةوخأ دفص بيانل نأ قفتاو

 هب امل هّركتم وهو جرخيو ةمدخلا لخدي يقبف « جلافلا هارتعا ضرم هباصأ
 دنع يحتسي هنأو ء هضرم رمأ يف ثدحتن وهو انأ تنكو .« ضرملا نم

 اذه .نالفايو : لاقو . هنيبو ينيب اميف ينراشتساو . ةمدخلا هروبع
 لصح اذإو « هتوم يهتشي كولمم هدنع ضرم اذإ , هقلخ فرعأ « انذاتسأ
 امل ةمدخلا نم يفعتسأ نأ يسفن يفو ء هركملا ةرظن // هرظني ىقبي ةايح هل

 ايف انأو « سدقلاب ميقم نوكأو «يترمإو يزبخ يمرأو ضرملا نم لع رهظ
 هنكمي الو ءدفص بيان ياطقرأ يخأ نإفءادبأ ماشلا ىلإ ينجرخي نأ هنكمي

 ةيامريمأ مويلا تنأ « دنوخ ايو : تلقف . « دحاو ناكم يف انعمجي نأ

 اذإ امبرو ءزبخلا اولكأي رفن رشع مبنم لك دنع كدنع يذلا ةياملاو « سراف
 اميرو . هيف ببسلا نوكتو مهقزر تعطق دق نوكي كسفن نم اذه تلعف

 ياطقرأ جاحلا هقيقش نع ًاضوع دفص يلو .نيدلا فيس ريمألا «يدمحملا (شاتوأ) شمتيأ )١(

 . ةلس فصن وحن اهيف ماقأ نأ دعب اهب يفوتو «1775 راذآ ؟؟7 /ا/* ةنس نابعش 4 يف

 ١: رجح نبأ ؛ظ1517 :نايلدوبلا ةخسن .هبهش يضاق نبا ؛1ا/ :خيراوتلا نويع ءركاش نبا

 ال181: !.هد طلمومهمطتعور نأ. 278.44 174- 4177

 انني



 ولا

دنا دوت يش ناطلسلا لصف اذإو ءرطامخ رسك مينم لصحي
 لن ايد 

 ىلإ موي رشع ةتس نم رثكأ ةدملا ءطبت مو « تكسو لإ ] عجرف . 6 مهرمأ

 يشمي ىقب ام هنأ ناطلسلا مهفي «ءياطقرأ ببسب ماشلا بيان باتك رضح نأ

 رطاخ يف ىلاعت هللا ردقو ءهلزعب الإ رمأ ماشلا بيان عم دفص بيانل

 هرك رصم نم هجرخي مل هنأ هفرعو . هيلع علخأو « شمتيأ بلط ناطلسلا

 اذإ لع بعصت كتمدخ تيقبو . فعضلا اذه كارتعا كنأ امنإو» هيف

 يف كعاطقإ ىلع رضحي كوخأو , (0دفص يف كوخأ ناكم نوكتف ء كتيأر

 أم بسحل ٠ ياطقرأ لزعب ماشلا بيالل بتكو ,. هيلع علخأو ءارصم

 «ردصلا حرشتم بلقلا بيط رصم ىلإ ياطقرأ روضحب بتكو . دارأ

 عاطقإ ىلع رضحي هنأو // . هناكم بيان رضحي هوخأ نأ هباتك يف هفرعو

 دفص نم ياطقرأ بكرو . هرمأ زيهجت يف مهنم لك عرشو . رصم يف هوخأ

 . همركأو هيلع ليقأف . ناطلسلل لخدو "هرصم ىلإ رضح نأ ىلإ

 ةعفد ينا ةلودلا لاله نبا ىلع "”ضبقلا ركذ

 . ةيردنكس | مهرفسو يئسحملا نباو

 نّسحتو سولفلا رومأ نم اهاح فقوت ةنيدملا نأ كلذل ببسلا ناك

 وشنلا دجوف . ةميظع ةقشمب الإ ! زبخلا دجت ال سانلا تيقبو « ةلغلا رعس

 نكس هل قفت قفتاو ةلودلا لاله نبا نع جرفأ امل ناكو .ةصرف كلذل

 نيدلا رصان ] ناكو « («2ارديب راد يف ماقأو « ةنيدملا لخد مث « ةفارقلا

 اهيلإ رفاسو هيلع علخأ مث .ةرخآلا ىدامج ٠١ ةعمجلا موي دفص ةباينب شمتيأل مسر (5)و (1)
 لبجلا ةعلق ىلإ لصو دق ياطقرأ ناكو .ةنسلا نم (بجر 16 ليقو) بجر ١7 نينثالا موي

 . هتمدقتو شمتيأ عاطقإب هيلع معنأو ,ةرخآلا ىداح ؟5 دحألا موي

 جاما" عمكتتكاتحا. هم. تل اها وعول 7/17 يزيرفملا ؛ ؛5* : يرزجلا

 . (هنم 17 يف ليقو) 5*1 طابش ؟8 /ةنسلا نم بجر 17 يف كلذ ناك (مر

 مات ةطكا ةكانحا , ةمفافوم, "91 بمول يزيرقملا

 نبا ليلخ فرشألا ناطلسلا اولتق نيذلا ءارمألا سأر ىلع ناك «نيذلا ردب ريمألا ءارديب(؟)

 /148 ةنس مرحملا يف ًالوتقم تام .رهاقلا كلماب بقلو نطلستي نأ لواح دقو .نووالق

 - .3791 لوألا نوناك

5184 



 ذا

 هوبأ درطب مسرو ) « 9نييناقدنبلا يف لاطب ٌميقم ينسحملا نبا 27[ دمحم

 اذه ببس نأ ناطلسلا وشنلا فّرعف 2177( نيلاطب سلبارط ىلإ هتوخأو
 مهنكس نينثالا نأو « ينسحملا نباو ةلودلا لاله نبا قافتا نم فقوتلا

 للع اوقفتيو ليللا يفاوعمتجي مهنأو « ضعبلا مهضعب نم بيرق
 اوقلغي مهفرعيو ءهباوقثيو ةماعلا نم اوبلطي ريسيو « «؟9سحانملا

 هدنع ينسحملا نبا نأو « سولفلا ذمخأ يف سانلا ىلع اوتنعتيو , نيكاكدلا

 اودصقي نكامأ يف هل اوفقيو ءوشنلا ىلع مهقرزي امبر ةيمارحلا نم سان

 لاوحأ دسف ةنيدملا يف اوماقأ ىتم نينثالا ءالؤه نإ » : هلاق ام رخآو . هلتق

 لبق نم نيدلا رصان ومخأ يبسحملا نيا هلعف امب ناطلسلا ركذو « ةريثك

 حبصأ نأ ىلإ سيحانم // موق ءالؤه نأو « ةيردنكساب نامجرتلا *”نيكم
 . ةيردنكسا مهرفسو نينثالا ىلع ضبق ناطلسلا

 اكشو , 2"”!ليفط هوخأ نبا اكشو ةئيدملا بحاص 20يَدأ لصو اهيفو

 ناطلسلا هقفاوي ملف « ةنيدملاب ربمأ هدرفمب نوكي نأ لأسو « يّدأ نم ليفط

 « ناروح دالبب عاطقإ هل جرخأف .عاطقإ هل نوكي نأ لأسف . كلذ ىلع

 ,الق17 17/1١ يزيرقملا ؛#٠ : 4 رصتخملا ءادفلا وبأ

 217101:15:15118/و يزيرقملا ةعجارم دعب فيضآ ام(١)

 نييرازبالا قوسو بحاصلا ةقيوسو نيجاِجُرلا قوس نم هيلإ كلسي :ةرهاقلاب نييناقدنبلا طخ )١(

 1497-1404 /805 ةنس دعب هرمأ ىشالت رهدزم قوس طخلا اذه يف ناكو «هريغو

 1١4-1١8 :5 ططخلا ؛يزيرقملا
 , ةيسقلا ملقلاب شمالا ىلع كردتسمو ءنتملا نم طقاس نيسوقلا نيب ام (؟)

 .«ةسحتملاب :(ول٠٠ :119/1931) ينيعلا يف (4)

 .ناكم : لصألا (ه)

 «أ تيب لآ نم .ينيسحلا روصتم نب زامج نب (يّدو لاقيو) يدأ (1)

 انيح اذه رزاؤي دمحم رصاتلا ناطلسلا ناكق .ةرمالا يف هسفاتم «ليفط هيبخأ نبا عم مئاد

 1544 1886 /اله» يبس ال“# ةنس ةنيدملا ةرمإ يف ًادرفنم يدأ رمتسا مث ؛ .انايحأ كاذو

 فالخ ىلع ناك .ةنيدملا ءارم

 .نجسلاب تامق كلا /ا/81 ةنس نجسو هيلع يضبق مث لزع ثيح

 258+ 11١ موجتلا «يدرب يرغت نبا ؛4097-45"8 : ١ رجح نبا

 .3 مقر ةيشاح ١.155 ةحفصلا يف هتحرت تدرو ()
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 لقتساو « يدأ ىلع ملحأو « ةنيدملا ىلإ عجري الو ءاهب ميقم نوكي نأو

 "90204 يبنلا ةنيدم يف هدرفمب

 « نوصوق لزنو .؟"ميهاربإ هدلو رّمْؤي نأ [ ناطلسلا ] مسرو

 . عمشلاب هل اونّيزو « ريبك مهم هل اولمعو ©)ةسردملا ىلإ كتشبو

 « قرشلا كلم '”ديعس وبأ يفوتب ربخ درو مايألا كلت [ فو ]

 نم صخش ةيلوت ىلع لغملا رباكأ اوقفتا نأ ىلإ ءًامايأ هدعب رمألا فلتخاو

 كلملا نوكي نأو . هرمأ هوفّرعيو ريبكلا ناقلا ىلإ اورّيس نأ ىلإءناقلا مظع

 نيتاوخلا عم اوقفتاو « هيلع اودمتعي امب ربخ دري ثيح ىلإ ماظنلا كولسم

 وبأ دعب كلمف . نو ؤاك ابرأب فرعي ناكو . لجرلا اوبلطو . ًاضيأ

 نم كلامملا رياسو دادغب ىلإ "7تاواغُمط اوريسو « ءارمألا هتعاطو ديعس

 رأل 117/191١ يفسريلا نع ةياورلا هذه ينيعلا لقن(١)

 3885 ناسين ؟1/ةنسلا نم ناضمر عسات يف كلذو ()
 ك0, 0م. 31,191 9817 :7/6 كولسلا .يزيرقملا

 ؛يروصنملا ريبكلا ناتسراملا باب لخاد ةرهاقلاب نيرصقلا نيب طخنب يهو ؛ةيروصنملا ةسردملا (؟)

 . كلذ ريغو ةعبرألا بهاذملل ًاسورد اهيف بئرو « يفلألا نووالق روصنملا اهأشنأ

 380 04# : ؟ططخلاو كمهاسفن ناردصملا

 .ةنسلا هذه تايفو يف هتمجرت رتسو ءرخآلا عيبر يف يفوت (4)

 ديعس يأ ةافو دعب يلو .ناخركتج ةلالس نم جئاس نب ازوس نب (ة1م» (1330) نوؤاك ابرأ ()

 . 3885 ناريزح - رايأ /985 ةنس لاوش يف لتقو «ةزيجو ةرتفل

 ؟15148 1:1 رجح نبأ ؛ظكوال : ؟ ةرد «بيبح نبا ؛ظا١ ١4 - ظ17١1 : طوطخملا

 هل 0مل ت11 1". 192

21711 1511 
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 2م طل اختلال قلهسعاب [', حلك ىلثالا لئلغ دمأ < الوطقممم لل”, للا | [4لط - ااكلطب 0115(12-

 عكا ؟ةتكامتمع لعع ظلمسوماو [ئل, 10 7200 عا كمل

 وفعلاب ناطلسلا نع ردصت يتلا ةءاربلا انه دوصقملاو ىمتخلا يهو (اغمت  ةغمد) اًعْمط اهدرفم )١(

 ومال, ىسمصإ.ب 1. .١! 161. . نامألاو

 قل



 والدال

 "مورا بيانلو « 5 ياتوُس دالوألوء ('!اشاب يعل اوبتكو «٠ مهتكلم

 . ؟؟ريئاتدلاو مهاردلا برضو

 يف اهبتك ةصقب ناطلسلل لصوتو « 2*حاتفلا بتاك جاتلا رضح اهيفو

 نيدلا باهش // هدلوو رسلا بتاك [ هللا لضف نبا ] نيدلا يبحت قح

 هبتك تناكو ؛ ةزغب ءاشنالل بتاك ناك هنأ كلذ يف ببسلاو عدجأ]

 ,ةبيافصملا ودل يف بتك لانك هلرق ءاطقلا باتك ةغيصن رصع ىلإ فضحت

 ءارمألا رباكأ نم ناك [ يذلا ] حاتفلا توتكب نيدلا ردب ريمألا دنع اهلبقو

 ةداعس همايأ 38 ىأرو « ةغلاب ةوظح هدنع بتاكلا اذه ىظحو «. ةيجربلا

 همودحمل ىلع ضبقلا قفتا امل . باتكلا لاني امم هل تفلس تاقوأو ةلياط

 يب رضح نأ ىلإ يقبو . ةزغب رسلا ةباتك يف ىعسو . لاطب ةدم ماقأ

 الو . ةفيظولاب هب اونتعا نم ضعبل عيقوت اوبتكو « اهنم هلاصفإ عقوو نيدلا

 « مهبحاصب ةيانع ناطلسلا موسرم ريغي هولصفأ مهنأ ركذو ءةصق بتك رضح

 3785 بأ /810/ مرحملا نم لوألا فصنلا يف تام )١(

 7 اةللناك كان جل 011 لخلل ادلب جال دكللال 0مل تاما 8721724-75

 .ظ4١١ - ظ 1١7 :طوطخملا يف ةلصفم هرابخأ عجار
 - 15339 /1081 ةنس لصوملا دالي يفوت .ركب رايد بحاص ءنيدلا فيس ريمألا ؛يأتوُس )1١(

 .ةئاملا زواجت دق هنأ ليقو ,.1+؟

 :5 رجح نبا 4784 15 ةركذت «بيبح نيا 4157151 :نايمفا تكن .يدفصلا

 ,597 19 موجنلا «ىدرب يرغت نبا الع  ظحح :10/5911 ينيعلا ؛١ال4 1

 راذا طابش /اله ةنس محملا يف يفوت .ديعس وب ناقلا لبق نم مورلا دالبب مكاحلا ءاننرَأ

 ل

 رقملا ؛ 588 -7/ : مه يفاولا ءيدفصلا

 . يفسويلا نع القن ةياورلا هذه ييعلا تبثأ (4)

 .ظوأف  ظحح 17/7911 ينيعلا

 ره طوطشملا يف درو ام لعلو .هجاتلا توتكب ربمألا» :(م97 :؟/1) يزيرقملا يفو ءاذك قفز

 مث «نووالق روصاملا كيلامم دحأ ناك . جاتفلا توتكب نيدلا ردب ريمألا ره حاتفلاو . حيحصلا

 .15175-111 931١/ ةلم يفوت ٠ نطلست ام ريكتشاجلا سربيب رقظملاب صتخا

 .450 11 رجح نبا ؛ول١ال_ظ5١٠1 : طوطخملا

 513 - 314:1 رجح نبا ودهم :*/# ىرب
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 ظلال

 نا ناطلسلا اوفّرعف ؛هدلوو رسلا بتاك رضحأو « هعم ملكتو ناطلسلا هبلطف

 يف ريشك مالك دازو . موسرملاو ةصقلا او فحأو ء فيرش موسرمب رمألا

ركذ مهمايق دعبو « همادق نم هجرخأف كلذ هنم ناطلسلا هركو . مهقح
 

 اوبتكي ءالؤهو « هيف يلع اوممت رمألا اذه نإ » : ءارمألا ىلإ ناطلسلا

 ولولو وشنلا غلبو . « هنوراتخي امب ميسارم اوبتكيو يطخ اوذخأيو ء صصصق

 . مهل يكنم مالك مهملكي راصف « مايأ مهيلع طلستف :كلذ
 ةغاّضلا لهأ بلط هنإف ء اهيلإ قبسي مل ةملظم وشنلا ركتبا اهيفو

 دحأ عيبي ال [ نأ ] مسر ناطلسلا نأ مهفّرعو . برضلا // راد لهأو

 هب جرخيو ؛ هكبسيو برضلا راد هب لخدي نأ [ دعب ] الإ بهذلا نم ء عيش

 راد هب لدي ءيش عيب ىلإ جاتحا نم لك راصو « 90!ةسيقلاب عابيو ةجره

 يف برضلا راد لاوحأ ىشمو « هيلع قحلا مرغيو ء هكبسيو برصهلا

 « برضلا راد يف بهذ هل دجو نم مث . ريثك ءيش اهنم لصحو ءاهتبلود

 بهذ لّصحف « ضيوعت ةقرو هل بتكيو وشنلا هذخأ يماعل وأ رجاتل ناكو

 ال يقبو ىرمأ لحنا مث بهذلا لاح فقوتو  ناطلسلل هب علطو 2( ريثك

 الن ىصوأو ؛ بهذ لمعي الو ء ةغاصلا يف ءيش عيبي نأ دحأرسجي

 مث « مايأ فرايصلا لاوحأ افقوتو « برضلا رادب الإ بهذ دحأل كبسي

 . وشنلا هراتخا ام ىلع مهرمأ ىشم

 فالا ةرشع يل تاه ءوشن ايو : لاقو «ناطلسلا هبلط مايأ دعبو

 سمألاب . كلاو و : لاقو « هربنو هيلع جرحف هل رذتعي عرشف ««رانيد

 ««؟رذتعت ةعاسلاو « سبو ينم بلطي ناطلسلا « دنوخ اي : لوقت تنأو

 قاروأ يل بتكا » : لاقو مكحلا نيمأ بلطو « روفلا ىلع [وشنلا ] جرخف

 هفرعف ««رانيد فالآ ة ةرشع اهنم ينضرقاو ٠ ماتيألل كدي تحت يذلا لاومألاب

 يه ةجرهلاو .«مهاردلاب فرصي مث ةجره ريئاند برضيو»:(048:1/5) يزيرقملا ةرابع )١(

 اهفارطأ ف غاصي نأب ءاهريغو دوقعلاو رواسألاك + يلحلا ةعانص يف ةصاخ لمعتست ريئاند

 .بوقت اهبناوج يف لعجي وأ .ةريغص تاقلح.

 1215 50030, 1ع عناف لمع صمصممل وو مساس فمعو..ي 1. كال ص3
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 فلأ ةيامعيرأ // عدوملا يف لصاح ريغ ردقلا اذل لصاح ءيش مت ام نأ واذ

 , ؟"يلامجلا دهاش نيدلا ءاهب اهيف ثدحتملاو يراديودلا ماتيأل يهو مهرد

 عرشف . غلبملا هضرقي نأ هفرعو . نيدلا ءاهب بلطف ءهمتخ تحت ىهو

 لجرلا ناكو ءهب قرخي نأ دصقو . هيلع جرحف ءاهرمأ نم يفتني

 بشخ اهنع ضوعي نأ هلاسف . بضغ دجوت اهنأ ملعو . هسفن يف شاوشو

 ىلإ ريسو « ثلثلا قح ظفحي ملف . 'ضيوعتلا كلذب موسرم هل بتكف

 نيدلا فيس ريمألا يصو ناكو :”7ىكلاملا يئانخألا نيدلا ىقت يضاقلا

 نع ةلاسر هل ريسف «رانيد فالآ ةتس هدي تحت ماتيأللو ,بيانلا ؟”نوغرأ

 نأ» : هفّرعي ريسو كلذ ىبأف . ةنازشلل هدنع ام لمحي نأ ناطلسلا
 نإ » : باوجلا هيلع درف . «ماتيألا لام ذحأي نأ هل لحي ام ناطلسلا

 ثيح ؟''صاخلا ةنازخخ نم «7كوخأ هقرس يذلا هلام الإ بلطي ام ناطلسلا

 دلو لجرلا اذهلو ءهتجرت ,لع عقن ملو .«لامجلا» يزيرقملا يفو ؛ يدرب يرغت نبا يف اذك )١(

 قرت .ناتسراملا رظنو شيلا رظنو لدعلا راد ءاتفإك ةدع بصانم لغش دمحم نيدلا جات ىعدي
 .37901 طايش 18/1لالا7 ةنس نابعش لوأ يف

 #19 11/8 يزيرقملا

 . :حئاضب ابنع هضوعو هنم اهذخأف» :(198 :7/1) يزيرقملا يفو ءاذك (9)

 تقبس دقو 9/8٠. ةنس ىفوتملا يكلاملا نيدلا يقت ,ةاضقلا يضاق ءىسيع نب ركب يبأ نب دمحم ()

 . ىلوألا ةيشاحلا , 58+ ةحفصلا يف هتمجرت

 بئان مث ةيرصملا رايدلاب ةئطلسلا بئان نيدلا فيس ريمآلا ,يرصانلا هللا دبع نب نوغرأ (4)

 نفدو 2378٠ لوأ نوناك 8٠ /ا/#١ ةنس لوألا عيبر 18 يف تبسلا ةليل بلحب يفوت .بلح

 .ةعلقلا تحن ليخلا قوسب

 :يبهذلا 4415 :؟ يدرولا نبا ؛808 :5 يراداودلا نبا ؛١1؟ : 4 رصتخملا ءادفلا وبأ

 1711-1175 17 ةركذت «بيبح نبأ 4850 84 :4 يفاولا .يدفصلا ؛101/ :لويذ

 - 584 :9 موجنلا «يدرب يرغت نبأ ؛887 881 :1 رجح نبا ؛8#8 :؟/7 يزيرقملا

 ال1151, ؟.ععطتموممطتعور نأ. اقلط ؛ 8

 ةنس ةدعقلا يذ ١١ يف قشمدب يفوت . يعفاشلا نيدلا ملع ةاضقلا يضاق ءاضيأ دمحم ىعديو (6)

 , ةلس 348 رمعلا نم هلو ل #0* بأ 5/79

 ك3 11 يفاولا .يدفصلا ؛176 :لويذ ؛يبهذلا 1١5-4٠١ :4 رصتخملا ءادنلا وبأ

 71١. : ؟ةركذت «بيبح نبا 448 :5 يكبسلا

 تايف ثدحتلا اهعوضومو ؛ةرازولا لطبأ نيح نووالق نب دمحم رصانلا ناطلسلا اهثدحأ ةفيظو (5)
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 ظاكعم

 . « ةنازخلا نم هقرس امب هيلع دهشي باسحلا نإف « اهرظان ناك

 ريسف ء دوصقملا همهفأو باوجلاو بلطلا ة ةروص ناطلسلا فّرع لخدو

 هقرس يذلا لاملا لمحت كنإ» : ةحيبق ةلاسر يضاقلل هدنع نم ناطلسلا

 تلصو الو . 220 يكولمم لام نم تنك شيإ ت تنأو « يتنازخ نم كوخأ

 اهمّلسو رانيد فالآ ةتسلا لمح هنأ ريغ ءاهنع باوج دري ل « هيلإ ةلاسرلا

 « هتجوز ىلعو جاتلا نب ىسوم ىلع ةبوقعلا // ددج مايألا كلت يفو

 « تام نأ ىلإ عراقملاب هوبرضف « ةلودلا يلوب فرعُي هلهأ ضعب بلطف

 زوكألا هقفاوي ملف « اهتومو هتجوز ةبوقع وشنلا دصقو « جنرفالا ىلإ مّلسو

 اهومحر ء اهرصعي راصعملاو دلولا تعضو امل اهنأ مدقت هنإف ء اهتبوقع ىلع

 يهو ناكملا ولع نم اهيلإ اورظني اوناكو "”هزوكألل يذلا ع ي زراوجلا

  اهرمأي زوكألا ةجوز [ اوسمتلاو ] مهببس هوفّرعو اط اوعجوتف . بقاعت

 بارشلاب اهودقتفاو . هيف يبصلا فلت ءيش امل اوريسو « اهب قفرلا هولأسو

 ءاهبقاعي هنأ هفّرعي زوكألا عم وشنلا ثدحت |ملك ناكف « ىلاعت هللا اهرخسو

 . « ةبوقعل لمحم اهيف ىقب ام ١ : لوقيو

 «9رصمب ءالغلا نم ةنسلا هذه يف ىق قفتا ام ركذ

 لقنتو ءةلغلا تنسحت اهنم فصنلاو ةنسلا هذه ىف ناكو

 نذإ دعب رومألا ةلمج ريبدت يف فرصتي ريزولا ةباثمب وه اهبحاصو .ناطلسلا لاب صاخخ وه

 .ناطلسلا

 ال تشل ال يدنشقلقلا :رظنا

 .1؟يكولمم نم تنك شيإ تنأ» :ينآلاك يزيرقملا ةرابعو ؟اذك )١(

 .زوكال ال : لصألا (0)

 يفسويلا نع القن ةياورلا هذه ىنيعلا تبثأ (؟)

 ناز وال1١ 110/5911 ينبعلا
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 ىلإ تدامتو «نيرشع ىلإ '[ بدرالا امهردم] رشع ةسمخ نم 20[ حمقلا ]
 رعس يف موي لك وهو . شياعملا تّلقو « سانلا لاوحأ تفقوتو . نيثالث

 , ءارمألا نوش تفقوتو « بدرالا مهرد نيعبرأ ىلإ لصو نأ ىلإ , ديدج
 يشخف كلذ ناطلسلا غلبو . نوشلا نم عيبلا يف نيواودلا مهيديأ تكسمو

 نبا نيدلا مجن بلطو جر . بدرالا نيسمخ ىلإ هلوصو دنعو « هتبقاع
 بلطو // رصم بستحم كلذكو « هرينو . /*”بستحملا ””يترعسلا د1

 ةعامجب رهشأ « ملاظ لهاج لجر يناورملا نبا ناكو « نيزابخلا «"”يلاولا

 ةدش يف سانلا تيقبو , عراقملاب ريثك سان لتقو « نيناحطلاو نيزابخلا نم
 زبخلا اودجت ال سانلا تراصو . ةرهاقلاو رصم نيتنيدملا تقلغو ء هرمأ نم

 ؛ 110/37 4901 11/1 سايل نبا :رظنا 8944 : 5/5 ىزيرقملا ةعجارم دعب فيضأام(؟5)و(1)
 مكر الع, [ةزكامزوع لمع ىستعر [' 245 وطاح لمع ميلع لع ؟مصعما) كك ا[ ةكمانازسال لمع مولا

 لمع ام معلم داعم( لاظكأ ل0, 1". 1” 1ك أطل

 .لاملا تيب ليكوو ةرهاقلا بستحم نيدلا مجن ؛(يدرعسلا) يقرعسلا يلع نب نيسح نب دمحم (7)

 ءاه١ 16٠:١ تايفولا .عفار نبا) .88١ا/ راذآ 14/ا/ال ةنس نابعش ١6 يف يفوت
 هسإلا وأ يترعسلاو .(4؟7/ :5/7 يزيرقملا

 لع :ةيقرشلا ةيلامشلا هتهج يف ةلجد رهن نم ةسيرق

 لاقيو «ترعسو وأ «ترصعسإ» ىلإ ةبدن قد

 نيدم مدرغسإ» و هدرعس) و «درعسإ»

 , ةيكرتلا ندملا ىدحإ مويلا يهو .نيقرافايم نم فصنو موي ةريسم

 امل 15م6 :ميوقت ءادفلا وسبأ

 ةبقارم هتمهمو «عئانصلاو شياعملا بابرأ ىلع ثدحتي .مهئايعاو لودعلا هوجو نم وه (؛)

 ةدعاق ىلع ركنملا نع يبنلاو فورعملاب رمألا يف ةقلطم هديو «ليباكملاو نيزاوملاو قاوسألا
 عيمجو طاطسفلاو ةرهاقلاب هنع باودلا ميقيو ءاهدارأ ةحلصم نيبو هئيب لاحي الو ,ةبسحلا

 . مكحلل باونك لامعألا
 دارا قسوصا.. 1.0, 25. ؛ 1١ : 3١4 #41 :" يدنغقلقلا

 نبا ١١٠١ 5:1 ةبترلا ةيام .يرزيشلا :رظنا بستحملا تافصو ةبسحلا طئارش نعو

 ةلودلا ماعم ءروكدم ؛١8١ 1١: ١١4 مظن :دجام ؛٠١1 م1 :ةبرقلا ملاعم .ةوخألا

 ةيخيراتلا ةلجملا ىدصم يف نوبستحملاو ةبسحلا «ينيرعلا زابلا ؛٠570 - م31/ : ةيمالسالا

 160-134 ص ,ددع "م ,ةيرصملا

 دقو ءالإ٠ ةنس قوتلا يناورملا نب نسح نب ىلع نيدلا ءالع ريمألا ةرهاقلا يلاو دوصقملا(©)

 .7 ةيشاح 25614 ةحفصلا يف هتجرت تقبس
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 ظا

 كركلاو ةزغ بيانل بتكي نأ مسر نأ ىلإ لاحلا غلبو . 2”ةميظع ةدشب الإ

 مهدالب يف يذلا لالغلا رياس لمحب ماشلا بيانلو كلذ ريغو كبوشلاو

 ء رصم ىلإ لامجلا ىلع لمحت ىتح ةلغ دالبلا رياس يف عدي الو ( هلصاخ

 هنأو « ناطلسلا ةهج نم اوداني نأ مسرو « ةرهاقلا يلاوو رصم يلاو بلطو

 دحاو مهرد ديازب عاب نم يأو « مهرد نيثالث ريغب حمقلا دحأ عيبي ال

 اع ديازب ٌعيِبي ال هنأ مهيرشابم اوفّرعي نأ ءارمألل مسرو . هحورو هلام به

 لوح رصمب هورهشأو ءادنلا كلذ نيتنيدملا يف اودانو . ناطلسلا هب مسر

 سلجيو « ةروص نوشلا اوحتفي اويقبو « عيبلا يف مهيديأ تكسمف « نوشلا

 رثك الإ كلذ تيأرو ء ءىش اوعيبب الو ءايباب ىلع راداتسأو ناويدلا

 نيتسب بدرالا مهنم يرعشتو ةرسامسلا ىلإ يتأت سائلا تناكف « بعصي

 « ناويدلاو رادتسأ فرعي راسمسلا يتأيو // مهنيب ايف ةيفخ مهرد نيعبسو

 مساي اهريغو 2"”تايارجلا مساب حمقلا اوفرصيو . كلذ ىلع اوقفاويف

 . جوريو « هتلغ لجرلا ذخأيو ء مهمودحم

 الو ءهورتشي ءيش اودجي نأ مهيلع ناهف كلذب سانلا تعماستو

 نم هيلع ىتبي ام لصأ نأ ءارمألا عم ناطلسلا يأر قفتاو ءزبخ الب اوقبي

 ءارمألا نوش اهعيمج اهنإف ءرصم ةهج نم اهرمأ يف ليخدلاو ةلغلا رمأ

 ء ضهان بستحم اه ديريو ,« ديعصلا لامعأ رياس نم اهيلإ درت بكارملاو

 يذلا ,فاقوألاو ناتسرملا رظان «"2نيدلا ءايض نم اوركشو «ضهان يلاوو

 ءرعسلا طبه مث ءمهردب فصنو لاطرأ ةعبرأ للك ناك زبخلا نأ ىلإ (4 55 ص) يرزجلا ريشي (1

 كاطرأ ةرشع لك ةئسلا نم ناشمر لوأ يف زبخلا عيبف «ناطلسلا اهذختا يبلا تاءارجالا دعب

 . مهرذي

 .ق117- 8111١ :طوطخملا : مجار

 ام انه دوصقملاو 4 2114 روظنم نبا فئاظولا نم يراجلا :ةيارجلاو «ةيارج اهدرفم (؟)

 . كلذ ريغو مدخلاو بترلا بابرأل تاوقألا نم قلطي

 .158- 14514 11 ططخلا «يزيرقملا :رظنا

 رظن يلو  يماشلا رابآلا تيب بيطخ نب نيدلا ءايضي فورعملا ءدمحم نب ركب يبأ نب فسوي (؟)

 الكا ةنس ةجحلا يف يف يفوت .كلذ ريغو فاقوألاو ناتسراملا رظنو ةلودلا رظنو ةبسحلا
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 ءاضقلا هتيلوتو [ ينيوزقلا ] نيدلا لالج يضاقلا روضح .دنع هركذ مدقت

 هبلطف « ةنامألاو ةيافكلاو ضبنلا هتارشابم يف هل ترهظ دق ناكو ءرصمب

 « ةلغلا رمأ يف ضبنيو ءرصم ةبسح ىلوتي نأ هفّرعو « هبرقو هيدي نيب ىلإ
 مهرد نيثالث ريغب ةلغ عيب نم ًادحأ نكمي الو , مهنوشو ءارمألا رضحيو

 « ةرطخ ةيالولا هذه نأ لجرلا ملعو . ةريثك اياصو هاصوأو . بدرالا

 باوج ناكف «دالبلا اذه ريغ نم بيرغ لجر هنأو ءابهنم لّصنتي عرشف
 // « بيرغ قيّدصلا فسويو . بيرغ انأو بيرغ تنأ و : هل ناطلسلا

 نوكي نأ ثيحب لاحلا اهب يشميو اهلعفي رومأ ىلع ناطلسلا عم قفتاوزو ٠
 ىلإ لزنو ء2هيلع علخأو ء ةصخر ءارمألا نم ًادحأ دجوي ال ناطلسلا

 فّرع حبصأو ءهب احرف رصم هل دقوأو ١ ميظع راهن هل نأكو ءرصم

 ة رصم ىلإ هتبحص زوكألا نيدلا فيس ريمألا لوزن تبجوأ ءايشأ ناطلسلا

 ريمأ لك رظنيو , اهرسأب ءارمألا نوش رياس ىلع متخي نأ ناطلسلا هل مسرو
 ةلئاط ةمرح هل تناكو . رصم ىلإ لزنيف ..ءايضلا رمأب هرمأ قفريو ءهلصاحو
 نيرشابملا نم ًادحأ اهيف دجو نإف « ةنوش لك ىلإ ينأي راصو « ةذفان ةملكو
 امو . هقيلعو ريمألا ةنوم نع لأسي مث . هدنع هبتكو هتنوش يف ام ملعتسا

 دعب متخي مث . يقب مك ملعيو , همادق هبتكيف « للا مايأ ىلإ هيلإ جانحي
 . ةنوشلا ىلع كلذ

 مهيلع بتكو « نيسارتلاو ءانمألاو ةرسامسلا رياس بلط «”)ريسو

 ىلع لاجلا رقتساو . بستحملا مه نذأي نأ الإ ةنوش حفت ال هنأ داهشإ

 رضحيو موي لك بكري بستحملا راصو , هنسحتساف ناطلسلا اوفّرعو .كلذ
 لهأ نم هموي يفكيو « اهيف ام ردق ىلع اهنم جرخيو « ةنوش دعب ةنوش ىلإ

 , 1356 يناثلا نيرشت لوألا نيرشت |

 ,ها :1/* كولسلا .يزيرقملا

 344 :1؟/17 يزيرقملا يف ءاج ابك « ةرخآلا ىداج ثلاثويف كلذو )١(

 .رياسو :لصألا (؟)

 اند



 نيثالشلا نع دياز مهرد ضبقي نأ دحأ رسجي لو . ؟”رصمب نيحاوطلا
 نيرسئابم تقاضو «. ةيفخ ناك نإ الإ . ناطلسلا هبا مسر يذلا // مهردل

 « عيبلا اوسلتخي نأ اودصقو « كتشبو نوصوق راسمس رسج نأ ىلإ ءارمألا

 نمو « يه ينالفلا ريمألا ةنوش » : اولوقي نأ مهعم بتر بستحملا نإف
 ةيام عابي نأ هل مسريو نيمألا ريسيف « بستحملا اونذاتسيو .«حتفي راتخي

 بستحملا غلبو ءابنم عزويف اهلصاح فرعي ام ردق ىلع نيسمخ وأ بدرإ

 لزنف « هرمأب زوكألا فّرعف « هل هبتر امع ديازب عاب نيريمألا اذه راسمس نأ
 «هراداتسأ رضحف . هسّرجو عراقملاب هيرضو راسمسلا رضحأو رصم ىلإ

 رابنلا ركاب زوكألا علطو « لاخلا لصتاو . ةضوافم زوكألا نيبو هنيب ىرجو

 مل [و] ناطلسلا جرح .هرمأ نمو نوصوق راسمس نم عقو ام ناطلسلا فّرع
 .ةمدخلا اولخد دق ءارمألاو هيلإ نوصوق بلط نأ ىلإ «مالكلا ةيقب عمسي

 فلاختو ءرصم لع بّرخت ديرت تنأ . كلاو » : ههجو يف حاصو

 ىلع 22ةشمدلاب هير ىتح هبواجي نأ قحل امو « هنعلو هّبسو . يموسرم
 ريمأ جرمخ نأ ىلإ . « راداتسأ اوتاه و : باجحلا يف حاصو . هفاتكأو هسأر

 ةعلقلا تبلقتاو««؟؛ةعلقلا باب ىلإ // هوخأو ؟؟0ةلقلا باب ىلإ هسفنب دوعسم
 موي اوري مل مهنإف ٠ ةملكب قطني نم مهيف ال نيسلاج ءارمألا ةيقبو اهرسأب
 ةعاسو . ©يرخفلا اَهُبوُلَطُم راداتسا لطق رضح نأ ىلإ هنم بعصأ
 يف حاصو . « ناطلسلا ىلع كذاتسأب ىهاجتت . كلاو» : لاق هلوصو

 «نيناحطلا ةيفكتب أدبيف ءاهيف ام جرخيو» :(”948 :7/1) يزيرقملا يفو ؛اذك )١(

 رجنخ وهو .؛هجنُيو يسرافلا ظفللا برعم وهو ءاشمنو ىجمنواجمتو هاجمو ًاضيأ مسريو(1)

 .ريصقلا فيسلا هبش سوقه
 عع ع هكرتتاسجا 0و, هال 8.50: 202:10 , ةعووا., 11,2. 24.

 .لبجلا ةعلق باوبا نم (4)و (*

 ريمألاو .قايسلاو مجسني يزيرسقملا يف درو امو .«نوصوق رادتسأ ولطق» :يزيرقملا يفو ؛اذك (*'
 تام .دمحم رصاتتلا ناطلسلا كيلامم نم ناك «يرخفلا هللا دبع نب اغبولطق نيدلا فيس

 .ا/44 ةنس ليق امك /437 ةنس ليقو 97-214417 47 /ا/#5 ةنس كركلاب الوتقم

 17 رجح نبأ ؛778 15/1 يزيرقملا ؛٠58 ١: ١48 يعاجشلا ؛4ا/8 :* يدرولا نبأ

 458 : 1/1 سايا نبا ؛؟ ٠١ : ٠١ موجنلا «يدرب يرغت نبأ ؛ 787 - 5+
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 هذخنأف .:نايرع ّيلإ هتاهو .عراقملاب هلتقاو « هيرع هذخو» : زوكالا

 ءهرمأ ناطلسلا كردتسا ءهنيب ىلإ لصي نأ قحل امو . جرو زوكألا

 هبلطب مسرف .ولطق يف مهسلا قرخي هتيب ىلإ لصي ةعاس زوكألا نأ ملعو
 كلذ نم ءارمألا اوأرو . ةاصع نيثالث وحن هبرضو هحطبب مسرو « هودرف

 . بستحملا رمأب الإ ةنوش يف فرصتي نأ اهدعب دحأ رسجي ملو . ابعص أرمأ

 نم جرخأ ©7يقاسلا رمَثْشَط نيدلا فيس ريمألا نأ بستحملا غلبو

 ىتم » : لوقيو هيلع ركني هنناويد ىلإ ريسف « ليللا يف بدرإ ةيام عبرأ هتنوش
 رمتشط اوفّرعف . « اهرمأ ناطلسلا تفرع الإو « ةنوشلا ىلإ ةلغلا عجرت مل

 . ةنوشلا ىلإ اهدرب عرسأف . كلذ

 لك ىلإ مهسفنأب اوبكري نأ ميلاقألا ةالو رياس ىلإ بتكُي نأ مسُر مث
 20[ ةلغ ]عدي الو .اهيف ام رياس لمحيو « هميلقإ لمع نم ةعيض وأ دلب
 .// « ةنيدملا ىلإ لمحت الإ ةّلغ هدنع نأ هغلبي نم الو ًانزحمل الو ةرومطم

 تبسكو . ةرقن مهرد نيثالث بدرإ لك نع نمثلا ملستي اهبحاص رضحيوظ !»>
 ىلإ ٍيتأي ناك سانلا رثكأ نإف ءريثك ءيش رجتملا نم ةنسلا هذه يف سانلا

 هعيبيو هتيب ىلإ هلمحيو . 0[ بدرالا ًامهرد ] نيئالشب اهنم يرتشيو ةنوشلا
 يف ناك نم ىلإ نيتنيدملا يف يدون مث . هيلإ جاتحي نم لكل نيعبسو نيتسب
 . تب اهعبي لو ةلغ هلصاح

 (©ةبيولاب اهنم اوعيبي اويقبو ء نيزخ ةلغلا هدنع دنحلا نم ريثك ناكو

 ناك هنأل رضخأ صمحب فورعملا ءنيدلا فيس ريمألا «يرصانلا يقاسلا هللا دبع نب رمتشط (1)
 ةباين يف دمحم رصاتلا نب دمحأ رصانلا ناطلسلا هرّرق مث , 157+ /9/75 ةئس دفص ةباين يلو . هلكأ بحي
 148 45*19 06 ةنس كركلاب ًالوتقم تام . ةيرصملا رايدلاب ةنطلسلا
 يف هتمجرت نأ ىلإ ةراشالا عم .5 مقر ةيشاح ءةقباسلا ةحفصلا ىف روكذملا رداصملا
 يدرب يرغت نبا يفو :5191-277١ رجح نبأ يفو 23137 ةحفصلا يف تدرو يزيرقملا
 1 1 101-125 نيبام

 7855 :7/17 يزيرقملا ةعجارعم دعب نيترصاحلا نيب اه (1)

 .قايسلا هاضتقأ نيترصاحلا نيب ام(؟)

 ًاريغص احدق 1+ (يداليملا رشع عبارلا) يرجحلا نماثلا نرقلا يف لداعي ناك «يرصم لايكم (1)
 .ًارتيل ١6 وأ . غلك 1١,5 يأ
 8٠١. :ليياكملا .ستنه



 هيلع تّقو هرمأ متكي ملف ء هسفن يف نسحو نواهت نم مهنمف . بدرالابو

 مهنمو ؛ هبنيو ١7شيفارحلاو ةقوسلا هيلع مجيب نم مهنم ناكف . هناريج

 ٠ نيحاوطلا ىلع اهقرفي ةلغلا جرخيو« مجهيو هنيب ىلإ يلاولا رضحي نم

 رمأ ماقتساو « هتيافك مهنم لكل علطت لدعم ةرهاقلاو رصم نيحاوطل اولمعو

 نم هيلإ لمحي امل رضحي دهاش نرف لك يف اوبترو « لاحلا كلذب سانلا

 نيزابخلا لبق نم حيرم رمأ يف سانلا ناكو . امل ٍبّئرملا نوحاطلا

 ىدامج فصن نم ءالغلا ٌودب ناكو . لاحلا نكتساو اودتهاف « نيئاحطلاو

 . رخآلا

 فالا عبرا وحن ماشلا ةهج نم لالغلا ترضح بجر رمخاوأ يفو

 لالغلا ترضح نابعش رخاوأ يفو . كبوشلاو كركلا نم ةلومحم 2" ةرارغ

 رحبلا يف ةيفاطلا // ريتاخشلاو لامجلا ىلع تدراوتو , ديعصلا هجو نمو ١١

 دالبلا لهأ تيشخنو « ةريحبلاو ةيقرشلاو ةيبرغلا يرحب هجو نم م

 ' لاخلا يقبو .« سانلا ىلع رمألا ناهو . ميلاقألا يف اهالغ تعابف «راجتلاو

 قدب هرمأ يف اولججعو هودصح دق عرزلا ناك . ناضمر رهش لهتسم ىلإ

 ' مايألا كلت يف رحبلا ةدايز ًاضيأ كلذ قفاوو « يردب هولمحو يصعلا

 اهوفزو ديعصلا ةهج نم بكارملاب روبعلا ناكو . راغصلا بكارملا اوقسوأو
 ةيئامث حبصأف « مهردب لاطرأ ةتس زخلا ناكو ءاهربخ عاشو ء رصم ىلإ

 )١( يكولمملا شيجلا يف ريواغملا ةقرف انه دوصقملاو « شوفرح هدرفم .

 عاناقاتلا 8[/, امك امكان سانممك 0ع 1"ظورصاع هع اهدرم و مرو ةطالور 8. 159-156( هع

  8.2115 - 212«الهعاة وضح, ظلنرلا]

 202090 (8هموا., !, 8. 273).. يف درو امب نراق

 دم فصنو دم + ةدحاولا ةرارغلاو أدم 8 وأ ليك ٠ نم فلاتي ةطنحلل يقشمد لايكما(؟)

 ةرارغلا نزو نوكيف «غلك 54,3 يواسي بدرالاو .بيرقت ةيرصم بدارأ " يواست تناك

 .ًالايكم اهفصوب ًارتيل 8+1 يلاوح وأ غلك ٠١4 , © يلاوح

 1514 : لبياكملا سته ؛ ١م :؛ يدنشقتقلا

 8 4لل 011017 - طاططا 0 ظنا 15 لس 3و 8 137
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 رصم لحاس ءيىلُم ىتح ناضمر رخاوأ يف ساّنلا نع تجرفناو « '”مهردب
 « بدرإ يتيامو فلأ ناكف « مويلا كلذ رصم يف دراولا ربتعاو . لالغلا نم

 رصم نم زبخلاب اوعلطي اوناك نأ ىلإ « ةرهاقلا فالخب رصم لاح نسحو
 نم ذخأتو . ةنيدملا لهأ رضحي كلذكو . اهيف هورهشيو ىلابطلا ىلع
 نم قيقدلاو حمقلاب اهنم رضحتو ةضورلاو ةريزجلا ىلإ يّدعتو رصم نيحاوط
 سانلاب ىلاعت هللا فطلو ء ةلغلا طحنت رعسلا ءاج املك يقبو . نيحاوطلا
 فطل ناكف , 9ةيلداعلا ةلودلا يف ءالغلا رمأ نم مهسوفن تمشع امدعب

 . ةمعنو هللا نم

 ©«9ديعس وبأ توم دعب قرشلا يف قفتا ام ركذ

 ىلع سلجو . هناكم // نوؤاك ابرأ ةيلوتو هتيفوت ركذ مدقت دقو ظاا#

 رياس ىلإ تاواغمط اوبتك مهنأو ٠ كلذ ىلع هل رباكألا ءارمألا ةقفاومب تختلا

 ىلع ياتوُس دالوأ اوناكو , ةقفاوملاو ةعاطلا تحت لوخدلاب مهياونو مهكلام

 ميقم ناكو . ةعاطلاب اونعذأف , اهلامعأو «؟”ركب رايدب مهيبأ ناكم مهاح

 لسارو ءديعس وبأ دنع هردق ربك دق ناكو ءاشاب ىلع دادغبب بيان

 لأسي ريس هنأ ىتح . ةقادص مهنيب راصو « رصانلا كلمل رصم بحاص

 ماكحأ ىلإ ليمي امث ًاريثك ناكو « هباحصأو وه تاتولكلا سبلي نأ ناطلسلا

 ةرابعب كلذ ىلإ ًاريشم يفسويلا نع هذخأ حرص يذلا (و7١1 :17/1411) ينيعلا يف اذك (1)
 401 : يرزحلاب نراق . «ةهزنلا بحاص لاقد

 .اغبتك لداعلا كلملا ناطلسلا ةلود دوصقملا )١(

 ,595 115/5 يزيرقملا :رظنا

 يف ةيلوغملا ةلودلا خيرات :يمهف ؛١1١5 17٠١ :مالسالا نيطالس تاقبط .لوب نيل : عجار (5

 .اهذعب امو 77 :ناريإ

 ىرقو ندم ىلع لمتشت .ناندع ةيرذ نم طساق نب لئاو نب ركب ىلإ بسنت ةعساو ةريبك دالب (4)

 .تارفلاو ةلجد اهبو ناّرحو لصوملا اهتبصق .قارعلاو ماشلا نيب ةديدع

 نادلي ءجنرتسل ؛7410- 147 :ينيوزقلا ؛8*ه :ةلحر ءريبج نبا ؛4944 :7 توفاي

 +11٠ : ةيقرشلا ةفالخلا



 هللا تيب ىلإ جحلا رمضي ناكو « ءاملعلاب عمتجيو عيارشلا مايقو مالسالا

 امبرو « لغملا يف ريبك تيب هلو « هيتاروالا سنج نم هلصأ ناكو « مارسحلا

 . ءاسنلا نم ةبارقو ةلص ديعس وبأ نيبو هنيب ناك

 قفاوي مل « نو ؤاك ابرأ [ ةهج ] نم 0"2هل بتكو ديعس وبا يفوت الو

 لصوملاو دادغب ةهجب درتفي هنأ ىلع كلذ دعب لمعو « نطابلا يف هتيلوت ىلع

 ىلع فلحلاو ةقفاوملا محل ركذي ياتوُس دالوأل ريسو . اهوح امو ركب رايدو

 لغملا عامتجا يف عرشو «ريثك عمج مهيلع عمجف .هوقفاوي ملف « نو ؤاك ابرأ

 ناطلسلا نوكي نأ الإ ياتوُّس دالوأ نم هدصق لاني نل هنأ ملعو هيلع

 «؛هرمأ هقرعي // ناطلسلل بتكف . هدمتعمو هرهظو هل ًادنس رصانلا كلملاو ١

 هكلمي هرهظ ناطلسلا ناك اذإو « مهاكم كلميو ياتوّس دالوأ دصقي هنأو

 « كلذ نم ةريثك ءايشأو , هنع بيان وه نوكيو , دادغب هيلإ مّلسيو دالبلا

 لوخدلا هنكمأ نإف . تارفلا ىلع ميقم نوكي ركسع هل درجي نأو

 ءهدصقي هنم بيرق ركسعلا نوكيف ءرمأ هيلع قفتي امبر الإو . هتدعاسمل

 , هباثك ءىرُقو هتافاشم عمسو « ناطلسلاب عمتجاو همازلا دحأ ةبحص رّيسو

 نوكي قافتالا اذه اشاب يلعل قفتا اذإ هنأ ملعو . ميظع حرف كلذل حرفف

 هاصوأو « ةقفاوملاب هيلإ باوحلا بتكف « هرمأ فالتخاو قرشلا بارخ ببس

 سانلا هيلإ عمتجي ىتح لخبي الو لاملا قفتي نأو « هرمأ مزاح نوكي نأ

 ميقي ركسع ديرجت يف هلاؤس باجاو « هتراشإ لبق هنأ هفّرعو « هيلإ بْعِرُيو

 هيلإ جاتحي ناك نإو , هبلطي ريسي هيلإ جاتحي ناك نإف . تارفلا نم بيرق

 « هرهظ بحاص رصانلا كلملا نأ اوملعيو « هئادعأ سوفن يف مُهَو نوكيف

 . فويس سمخو ('!َلقاَرَق سمخ هتبحص ريسو

 هيلع ناطلسلل قفتا يذلا هفّرعو .هيلإ اشاب يلع لوسر لوصو دنعو

 .انشاب لعل دوعي ريمضلا )١(

 نيك ريخب ءاسنلل بوث وهو ءلَقْرَق هدرفم (9)
 .6886 : ١١ روظنم نبا



 « هيلع اوعمتجا يذلا ءارمألل كلذ غلبو « همزعو هرهظ َيوَق هتقفاوم نم
 // هارمآ ضعب بكرو دوصقملا غلبف . كلذب مهرمأ عاشو . مهشأج يوقف

 ةهج نم داصقلا ترضحو « مهيف قفنيو لغملا بلجتسي دادغب يحاون ىلإأظ 11

 دقو ءرصم بحاص رمأ نم مهخلب امو قفتا امب اوربختأو . 207 ياتوُس نبا

 ةناعإ مهفلخ نم نوكيو . تارفلا يّدعيو لخدي امبرو ًاركسع هل دّرج
 ةهج ىلإ اوبكري مهنأ مهرمأ قفتاو , لاحلا مهفّرعو هتوخخأ بلطف . مهيلع
 ةريبك ةروص هل راصو .ودرألا مكح دق لجرلا اذه ناكو « 250نسح خيشلا

 يلع بكر مايأ دعبو ٠ شادرمد دالوأ هيلع حيمتجاو , ءارمألا هتعاطأو هيف

 كلذب مهو ربخأو ءداصقلا تقبسو « ياتوُس دالوأ ًادصاق دادغب نم اشاب

 يذلا ةروصلا هوفّرعو « نسح خيشلا عم اوعمتجاو « مهتعامج عم اوبكرف

 ركسع هل درجي هنأو , هل رصانلا كلملا ةقفاوم نم اشاب يلعل تقفت

 نأ انغلب اننأ» : هفّرعي باتك ناطلسلل بتك نأ هيأر ىضتقاف « هترصنل
 نإف . ةدعاسملا هذبب قحأ انك نحن نإو ءاشاب يلعل انيلع دعاسي ناطلسلا

 .«كنم يتبرقو تيب لهأ نمو كتبصع نم نحنو كنم بيرغ اسشاب يلع
 نم نحن نإو». اهرمأ نم ءايشأ هل ركذو . ”ناطلسلا مأ ىلإ هتبسن هفرعو

 اشأب ىلع براح 1871 /#078؟ ةنس هيبأ تافو دعب ركب رايد يلو .يلغملا ياتوس نب ياغط )١(
 ١ 0/47 ليقو 134 ناريزح 4 /ا/41 ةنس ءاروشاع موي تام . هلتقو
 157١-2773 117 رجح نبا 4550 :؟/5 يزيرقملا ؛ 751:1 يعاجشلا

 ناقلا براقآ نم ءريبكلا نسح خيشلاب فورعملا يرئالجلا اَنْ نب نيسح نب نسح خيشلا (1)
 سسا يذلا وهو .هدالوأو نابوج لتقم دعب هل ًابئان ريخألا اذه هنيع .(هتمع نبا) ديعس يبأ

 ل 18ال# الهال ةنس دادغبب ىلتق .9/85 ةنس ديعس يأ ةافو دعب سرافب ةيرئالجلا ةلودلا

 ةنففل
 و نب بيبح نبا 11١6 :؟5 ىنيعلا ؛1154 11519 : 8/0 نودلخ نبا ؛؟197 :؟ ةركذلت .«بيبح نبا(؟)

 ؛774- 91/ :مالسالا نيطالس تاقبط .لوب نيل لو

 علانا الغ س «كلاوليشممم, ظلك ال1. لقط - | ةكلطل
 ةئس ةبرصملا رايدلا لإ دفو يذلا يلفملا ياتكش ريمألا ةدبأ 85030 نوُلْشَأ دنوخ يه
 .1785/541 ةنس ةفرع موي نووالق روصتملا اهجوزت دقو «,سربيب رهاظلا مايأ ال
 ءالع9 77/1 يزيرقملا ؛ 18 : خيرات دادش نبأ

 نالوا ©لتطا 1 ئ1جلت ب 0و (نأ1: 11.1, 1, كهل ! هالات - 200011: 0و. نأالم 2.238.



 ١ «انيلع نكت الف انل // نكت مل اذإ هنأ رمألا صخرأو ء كتهجو .
 ثع انثا يف ناطلسلا ىلإ لصوف «رفسلا يف هتفخ ملعي نم عم باتكلا

 ب هل رذتعاو هلوسر مركأف « ةافاشملا هفّرعو هب عمتجاو « زيروت نم

 دصقي برقلا اذه يف اشاب يلع نأ ملعلا هدنع ناطلسلا ناكو ء نسح

 بخي دصاق رضحي لعل ىتح,باوجلا رمأ رحخؤي نأ دصقو . ياتوُس
 مهرمأ نم حيحصلاب .

 دصاق هتبحصو ماشلا بيان كولمت نابوج لصو 20مايألا كلت يفو

 , ")ةعقو نو ؤاك ابرأ نيبو هنيب لصح اشاب يلغ نأ ربخأو « قرشلا نم

 ءاشاب يلع نأ كلذل ببسلا ناكو ء اشاب يلع رصتناو نو ؤاك ابرأ برهو

 «قيرطلا هطسوت لصح انو . ياتوس دالوأ ىقتلل بكر نأ . هانمدق امك

 رمأ اوذخأ دق ياتوس دالوأو وه نسح خيشلا نأ هفّرع نم ودرألا نم رضح

 . مهونيعي ءارمألا نم هتيحص ريسو « مهدصاق كنأ اوفرعو « نو ؤاك ابرأ

 لتقو . لخلخت دق هركسع نو ؤاك ابرأ اودصقي نأ ةعامجو هارمأ عم قفتاف

 لمعلا ىأرو , ةعاس هعم يقب نمي // فقوف « ةعامج تبرهو , ةعامح هنم ظ ١

 نم أولتقو . هفلخ اوبكرو ,هعم يقب دق ناك نم عم مزهناف . هيلع

 لصو املو . لتق هنأ اوركذ اميرو . بورهلاب هرمأ مهتافو « ةعامج هباحصأ

 اشاب يلع نأ اوملعو . مهتمه ترسكنا ياتوس دالوأو نسح خيشلل ربخلا

 يلع نأ ربخلا مهلصوو . مهيلع مرخأ هوبسح يذلا باسحلاو هدصق لان

 ىلع مهأر قفتاو . مهدصاق هنأو « لغملا نم ةعامج هيلإ تمضنا دق اشاب

 مهقرافو ءاذه ريغ تقو اورظتنيو « 2مورلا [ دالب ] وحن ىلإ لوخدلا

 )١( ص) يرزجلا ريشي  )45١ءاعبرألا موي ناك ةيرصملا رايدلا ىلإ لوسرلا اذه لوصو نأ ىلإ 54
 !1ن1خ511:1210و يزيرقملاب نراق . 9895 رايأ 5/ةنسلا نم ناضمر 2121

 . 185 ناسين ؟975//9 ةنس ناضمر فصتنم يف ةكرعملا تلصح (؟)

 01*12 552010 . الطامتمعب 8722: 4451 يرزحلا

 نيبو هنيب ايف ينيطنطسقلا جيلخلا يقرش يف امم نيملسملا ديب ام» :هلوقب يدتشقلقلا اهفاع (")

 . (ىرغصلا ايسأ) تادنبردلا دالبب ًاضيأ فرعتو :«ةينيمرأ

 574-784: يدنشقلقلا



 1 ةهج ىلإ [ جرخخ ] مهتم لك نأو . مهربخب ناطلسلا ربخأ يذلا دصاقلا

 قرشلاب قجنط نب 21)ىسوم ةنطلس ركذ
 ام نوؤاك ابرأ عم هل قفتا الاشاب يلع نأ هكلمتل ببسلا ناكو

 سلجي نأ نكمي ال هنأ مهدنع ةدعاقلاو ,ودرألا مكحب وه درتفاو « هانركذ

 نأ هلعف ام ةبقانع يشخو . ناقلا مظع نم نوكي نم الإ كلملا تخت ىلع

 .ًاضيأ هفّرعو . ناقلا مظع نم وه نم مث نأ اوربخأو « مكحلاب درتفي

 ءارمألا اوبلطف .وكالوه نبا ةيغرط نبا ودي نبا لجرلا اذه ناكو

 ودرألا رمأ ربدم اشاب يلع يقبو ء هيلإ اوراشأو . كلملا تخت ىلع هوسلجأو

 بحاص رصانلا كلملا ناطلسلل لسر زهجي نأ ىسوم فّرعف . همكاحو

 ٠ مهزهجف / / هتراشإ ذخأبو تختلا ىلع هسولج هفرعيو ءرصم و .

 مسرو « هيرضو زوكألا نيدلا فيس ريمألا ىلع ناطلسلا مقن «"اهيفو
 ىللع سارتحإلاو ءالغلا نم هركذ انمدق ام كلذل ببسلا ناكو ء هسبحب

 . عراقملاب راسمسلا برضو ءزوكألا لزن الو . ””نوشلا نم ةلغلا ظفح

 نوصوق كلذ غلب « مهنيب ظيغلا بجوأ مالك هراداتسأ عم ملكتو هسرجو

 ذدخأف «ءنوصوق هاقلت ةمدخلا زوكألا لمتد راهلا ركاب ناك الو . هيلع بعصف

 « مظاعتو تربك دق ًاضيأ زوكألا سفن ناكو هتناهإ دصقو « همتشيو هّبسي

 اي كلاو » : هل لاق نأ ىلإ .شحاقف در هيلع دري مالك لاق املك نوصوق راصو

 هنأ بجاحلا دوعسم ريمأ 17 ينربخأو . «داوقلا تنأ» : هل لاق . «داوق

 ناقلا فلخ .«وكالوه نب يامن رط نب ءدبب نب ىلع نب ىسوم» : يلب اك درو 2مج184ان5 يف(١)

 1887/9/87 ةنس ةجحلا يذ ٠١ يف لتق نأ ىلإ ةتس وحن رمتساو ءا/*”5 ةنس نوؤاك ابرأ

 ال01 1:4 رجح نبا 481/7 :7 ةركذست «بيبح نبأ ؛؟8١- 5١1 :نايعأ .يدفمصلا

 رداأ [ةؤاللل كلر اان, ال[ 17217 تطل ك خخ 14 0مل قش يشكل ضف

 . 5*1 رايأ 18 /ةنسلا نم لاوش ا/ ءاعبرآلا موي كلذو (1)

 7554 137/17 يزيرقملا ؟ 457 : يرزجلا

 و١111 ظ١١1 : طوطخملا :عجار(5)

 تفوعسم يربخأ :يوارلا لاق» :هلوقب .يفسوبلا نع ةياورلا هذمل هلفن ىلإ ىنيعلا راشأ (4))
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ىوقأ وه نم مالك نوصوقل ملكت ناك
 نم نأو « هذاتسأ دنع مظعأو هنم 

 نأ 2[ دارأو ] زوكألا هيلإ ىشمف ءهمكلي نأ دارأ نوصوق قنح ام ةرثك

 .«نوصوق قح يف زوكألا نم هتيأر امم تفجر دقل « هللاود : لاق . همكلي

 « سلاج ناطلسلاو نوصوق ىلع رّسكي دوعسم ريمأو ةرواحملا كلت يف مهو

 |(ك ءهيلإ مدقتف ناطلسلا زوكألا ىأرو « مهيلع ةعمتجم ةبلغلا ىأرو

 هنأو « تيكو تيك اولعف هراداتسأو نوصوق راسمس نأ هيلإ اكشو « انركذ

 ام نوصوق قح يف // ناطلسلا نم قفتاف « ببسلا كلذب ينناهأو ينمتش لذ

 « هبرضو هراداتسأ ىمرو . همادق نم هرطلاو ةناهإلاو قارخإلا نم هانمدق

 : نأ ءارمألا فّرعي ناطلسلا عرشو سلجملا لصفناو . فجري موي ناكو

 يل ىقبي شيإ : هيلع ضّرعتيو يموسرمب ءيش لعفي يكولم دارأ اذإ »

 تءاسج نأ ىلإ ءارمألا نيب نوصوق ىلع طّخلا يف ذخأو , ؟ةمرح

 رضحف ءًارادج ناطلسلا هيلإ رّيسف ةمدخلا نوصوق لدي ملو . برغملا

 ةبون سأر بلطو « هببسب ناطلسلا قلقف « ةرارح همسج يف دجو هنأ ربخأو

 لخدي ال مايأ ةثالث ماقأو « ةنوخسلا هيلع نأ هفرعو رضحف «هيلإ هريس

 « هرطاخ بّيطو «هيلإ هرّيسو « كتشب ريمألا ناطلسلا بلطو . ةمدخلا

 عرشو « هاضرتو كتشب هيلإ لخدف .هيلإ هرضحيو هذخأيو هيلع رسكيو

 عمسي لبطصالا يف 27 يقاشو لجأل هنوك ناطلسلا ىلع بتعلا يف نوصوق

 ركاب هنأ ىلع كتشب هاضرتف « لعف ام ءارمألا نيب يب لعفيو « يقح يف هنم

 . ةمدخلا لخدو نوصوق حبصأو . ضرألا سوبيو . ةمدخلا لخدي راهنلا

 : هل همالك رخأو قفتا امع هل رذتعي عرشو هدعقأو . ناطلسلا هيلع لبقأف

 00 40 .تجاملا

 ظلعت :117/15011 ينيعلا

 هسفن رداصملا نم نيترصاحلا نيب امعكزا

 يأ يلع ضرتحيو يموسرم ريغب ًائيش لعفي يكولمب ناك اذإو سوو :15/5) يزيرقملا يف( 30

 «”؟يل يىقبت ةمرح

 . ةضايرلاو رييستلل ليخلا بوكر ىلوتي نم ىلع قلطي بقل وهو «يقاجوأ» ًاضيأ مسريو (8)

 1484 18 يدنغقلقلا



 « « كيلإ هتلسرأو هسار تعطق ةعاسلا ترتخا اذإ ٠ يبلق ىلع كتايحو»
 . « ليلق يلع كحور لّوط ءريمأ اي » : [ ناطلسلا ] لاقو ٠ ضرألا سابق

 وشنلا ملعو ء زوكألا رمأ يف هعم ثدحتو وشنلا بلط // ليلق دعبو ولاثأ
 نأو ء هلاح سحتنا دق زوكألا نأ هفّرعو ءولول بلط جرخف . هدصق

 ناكو . ةلودلا يف ثدحتت كعديو « هلك رمألا كيلإ دلقي دصقي ناطلسلا

 نم وكشي عرشف « ريبك بناج ىلع ةفخلاو لقعلا ةلقو قمحلا نم [ولول ]
 ام زوكألا نأو « عياض هعيمج هلام نأ ناطلسلا فرع و : لوقيو .زوكألا

 زوكألا حاور نم وشنلا دصتقم لج كلذك ناكو . « هلعفأ ديرأ امم نكمي

 .ولول مالك ناطلسلا فرع لخدف . اهلك هرومأ يف ولول لمعتسي ىتح
 ولول بسيو مهربهني عرشو ءولولو زوكألا بلط رابنلا ركاب ىلإ يقبو
 تنأو . يلاومأ صّلخت كنأ ىلع كترّبكو كترّمأ . كلاو» : لوقيو

 يدي قوف تلمعو يتترّبك تنأ » : ناطلسلل لوقي ولول عرشف . « بعلت
 نمو : لاق .« نكمتأ ام ناطلسلل ةحلصم لمعأ تدصق املك .ءادي

 يف ملكتي عرشو .« ينعنمي اذه و : لاقو . زوكألا ىلإ راشأ . «؟ كعنمي

 ناطلسلا مادق هّنسي راصو .زوكألا هنم قنحف « هعفاريو « ّيكنم مالك هفح

 ءًاببس ناطلسلا اهلعجف . « نماض ةعطق اي ,داوق ايد : هل لاق نأ ىلإ
 تنأ تنك شياو ؟ داوق اي كلئم ريمأل لوقت . كلاو » : لاقو هيلع جرحف

 ذخأي // راشأو . « مدآ نبا كتلمعو كب تعلط . يقاشو لبطسالا يف ظ اا

 هب اوجرمخو « هوديقف ديقُي نأ مسرو , ةاصع نيثالث هبرضو هحطبو هفيس ش١
 « هيرشابمو هناويد ولول كسمو . هدوجوم ىلع ةطوحلا عقوأو .« هناخدرزلا ىلإ

 اولصفي ال نأ ناطلسلا مسرو . 2'”ةنيورق نب سمشلاو ولول ىلع اوعلخأو

 مل ةعلخلاب ولول جورخخ لاحو . هولبقي مسر امهمو ء وشنلا ةروشمب الإ ةيضق

 نيدلا نيك هلعلو «ةنيورق نب ميهاربإ نيدلا سمش» :(848 :7/7) يزيرقملا يف(١) ٠
 ,1880 3844 م89 ةنس يفرتو .تويبلا رظن اهنم ةدع فئاظو يلو .ةئيورق نب ميهاربإ

 .4117 :7/7 يزيرقملا

 لاو



سإ جاتلا نب ىسوم رضحتسا الإ لغش هل نكي
 نم وحت هبرضو « قاح

 علخأ املوشنلا نإف ٠ لخلاو ريجلاو حلملاو ءاملا هاقسأ مث ,ةعرقم يتيام

 «٠ كعم تلمع شيإ رصبا ءنيدلا ردب ايو : هل لاق ناطلسلا هيلع

 ؛طومرق دعقو ىسوم رضحتسا جرخ الو . « طومرقو ىسوم يل لتقت كديرأو

 اي هللاو و :ةعرسب هباجأ . «كتوم برق تنأ كلاود : هل لاقو

هب لحتست ءالؤه نم ءابق تسبل املك , دنومخ
 هيرضف « « ملسم نيرشع 

 . لمحلاب هبلاطو ءملؤم برض

 هرضحأف « نوصوق ىلإ هورضحأو 2"”ناديملا يف مامح ريط عقو اهيفو

 وشنلاب صتخت ةريثك رومأ بوتكم اهيف ةقرو هحانج يف دجو ,ناطلسلل

 نم ناطلسلا جرحو . هتلود بارت نم ناطلسلل يكنم مالكو ءهبيارقو

 دق ناكو وشنلا بلطو ع ةعلقلا علط نأ ىلإ يقبو « ميظع جرح كلذ

 : لاقو ءاهيلع لاقو ةصقلا // هاطعأ رضح ايلف . ةصقلا ربخ هيلإ لصو و

خ ايو : لاق .«؟ىوكش مكو صصق مك ء«كلاوو»
 سانلا ءدنو

م ةصقلا اذه ربخ ينءاج كسار ةايحو « هيف نيروذعم
 هذهو . تبتك ةليل ن

ك تاتويبلا رظان 07[ ةلودلا ديعس نب ] ركاش وبأ مَّلَعلا لخش
 تيب يف اهبت

 : اولوقيو ءاهبتك ىلع هبيارقو وه اوعمتجاو « نوصوق بتاك ىفصلا
 : ناطلسلا لاق . "9: هلكاشي دحأ ردقي ام « نوصوق بتاك ىفصلا و

 ةلود مكح يذلا اذه وبأ « دنوخخ ايو : لاق ء « ؟ ركاش وبأ اذه نموو

. 
ا يف تدوو امك أصن ةياورلا هذه ينيعلا تبثأ

 يف ويل
)١( 

 ينيعلا 111/1411 31١7

 ك0 :؟/ 3: يزيرقملا نم نيترصاحلا نيب ام(1)

 ينيعلا يف (؟) )317/5511: ٠ .«هيلإ ضرعتي دحأ ردقي امو

 رفظملا ةنطلس يف ةرازولا يلو يذلا ةلودلا ديعس نب ميهاربإ جرفلا وبأ جاتلا :دوصقملا (4),

 ةبوجأ هيلع ضرعت تناك ىتحو هرمأ مظع دقو ءملسأ مث لصألا يطبق .ريكتشاجلا سرب

 ةنس بجر 7 تبسلا موي يفوت .هطمخ ري مل ام يش ىلع ناطلسلا بتكي ملو ءباونلا

 3173١. لوألا نوناك ة/العف

 88-465 11/11/17 يزيرقملا , ؟ءو 8 يراداودلا نبا
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 هسسفن ىقسأ كركلا نم ناطلسلا ررضح دنعو . «ريكتشاجلا سربيب

 ىلإ مّلسو :هورضحأو هبلطب مسرف « ةبقاعلا ىلإ هيف هملسي ال ىتح «'7مسلا
 « هفتعو نوصوق ناطلسلا بلطو « هتبوقع يف عرشو « يناورملا نبا يلاولا

 « كقدصي هيلخو هنم لأساو هبلطا . كب هوجتي كبتاك لغش اذه » : لاقو
 نأ هفّرعو هدّدهو هفتعو هيلإ ىفصلا بلطف .« كلجأل هملكأ ام انأو

 مل هنأ ةميظع ناميا هل فلحف ءاببسلا هل ركذو « هيلع جرحنم ناطلسلا

 ىهيدي نيب ىكبو . هرمأ نم ءيشب ملع الو , هوركذ امم ربخ هدنع نكي
 « ناطلسلا فرع نوصوق لمخدو « كلذ ىلع هكلمي ام لكب فلحو لّصنتو

 راصو « ملؤملا برضلا برسُم نأ ىلإ ركاش وبأ ةبوقع ىلإ رمألا ىرسو
 ببسلا كلذب تبلطو . « معن » : لوقي هتلعف هل اولوقي "2م لكب ثدحتي

 ةقوسلا نم ةقوسو نيعاّيب ةعامج تكسم كلذكو «باتكلا نم // ةعامج ظ 1

 لامج رهص مَّلَعلا نب نيدلا رخق مهتلمج نمو ءوشنلا تيبل ةرواجملا
 نأ ءارمألا اوفّرعو « مّلَعلا نوصوق ناويدب يفوتسملاو كتشب بتاكو "0ةافكلا

 , ةميظع ةبوقع دعب هنع لاخلا نكسو . ةبوقع لمحي ام لجرلا اذه
 اوبرضو يلاولا بلطو « مهنع تكس ىتح لاؤسلاب وشنلا ءارمألا فطالو

 ررق دق ةعامج مث نأ ناطلسلا فّرعو « مهتويب بّرخو ًاريثك ًابرض هتيب مادق
 يف ناطلسلا همدختسا دق تقولا كلذ ناك ةلودلا ديعس نبا ؟©”قفوملا مهعم

 را 137/5911 ينيعلاو 5١5:3 يراداودلا نبا يف درو ام كلذ دكؤي(١)

 ١ - .املكب :لصآلا( 9
 لات. مجيب اقورتعملا نيدنلا لامج يضادقلا .هللا دبع نب ميهاربإ (7)

 ىلإ ناطلسلل ناتسب يف بتاك نم ةدع بصانه يف بلقت .ملسأ مث ينارصن هلصأ .ةافكلا

 لا نيتفيظولا رشابف «صاخلل رظانو شيجلل رظان مث .فوتسم

 هلا تحت يفوت .حلاصلاو فرشألاو ركب وبأ هدالوأ ةلود يف رمتساو

 دمحم رصاتلا نمز

 عيبر ١ دحألا ةليإ

 يروركتلاو يبدنلاو يكرتلاب ملكتي ناكو .1844 زومت 18/10/48 ةنس لوألا

 189:1١ لهتملا يدرب يرغت نبا ؛اال5 ب 58 :#/7 يزيرقملا ؛ا؟ا/له ١: يعاجنلا

 2601 11/1 سايا نبا ؛ء16

 - ىمستو ملسأ ىطبق ,نيدلا قفوم بحاصلا ريزولا «ةلودلا ديعس نب ميهاربإ نب هللا ةبه (4)



 ناطلسلا فّرعو « هلتقل اودصرتي نأ ىلع لاملاب مهبغرأ هنأو . تويبلا رظن

 ضعب ذخأو ةلفغ ىلع هنيب رباص نبا لزنو « قفوملا بلطي نأ ولوتل
 يف [ دحاولا دبع ] اغبفآ ماق نأ ىلإ مسرتتلا يف ًامايآ قفوملا ماقأو « هناملغ

 برقت باتكلا نم ادحأ نأ ملع يأ هلام و نأ ناطلسلا فّرعو ءهقح

 . ناطلسلا دنع ةريسلا روكشم قفوملا ناكو . « هلتق ىلع لمع كيل

 ةعامج ىلع هيف دوهش رضحمب يناورملا نبا ")هل لمخد مايأ دعبو

 قفوملا نأ مهيلع اودهشأو « مهتويب برخأو ءوشنلا مهكسم يذلا ةقوسل

 ناطلسلا فرع ايلف ءوشنلا اولتقي نأ مهعم قفتاو مهبغرأو . مهبلط
 اولمعت مك « كلاو » : لاقو « همتشو ناطلسلا هربت اوفرتعا معأو // هرمأو

 نم هيلع قفتا يذلا وشنلا فرع هدنع نم جرخو . ٠ ؟ سانلا ىلع داسف

 نم هسفن يفو « تكسف هربت . هلعف يذلا ىلع هقدصي مل هنأو « ناطلسلا

 . قفوملا نع ميسرتلا كفب مسرو ء ءيش هيف رثؤي مل هنوك قفومل

 رظان 'قرزألا نبا [ نيدلا سمش ] ىلع ةبوقعلا ددج كلذ دعبو

 ضبقلا ببس نإف « سبحلا يف ماقأو . هلاح نكس دق ناك امدعب تاهجلا

 تاك هنإف . نوصوق ريمألا دنع وشنلا قح يف مالكب ضّرعت دق ناك هيلع

 ملظ هيفو . سانلا ىلع ىرج هناسلب طلس لجر ناكو « هتيب ىلإ ددرتي

 رظان 9ةلودلا لاله نبا هلمع زاجحلا ناطلسلا رفس دنع ناكو ء فسعو

 مالك هنع «؛وشنلا غلبو . اهب هللا هذخأ ةميظع ثداوح ثدحأو . تاهجلا

 هشرتب نفدو 01786 رايأ 1؟/988 ةنس رحآلا عيبر ؟؟ ةعمجلا موي يفوت .هللا دبع 0

 . ةرهاقلاب

 .101- 40١ 14 رجح نبا ؛5١ *»/١: يزيرقملا ؛7395 :لويذ .يبهذلا

 .ناطلسلل دئاع ريمضلا (1)
 38-3937897 ر/ا/#مال ةنس ةبوقعلا تحت تام )١(

 . 119 :9 موجنلا يدرب يرغت نبا ؛ 488 :5:/7 يزيرقملا

 .4 مقر ةيشاح كال ةحفصلا يف هتمجرت تقبس ()

 .ىلوألا ةيشاحلا ء07١1 ةحفصلا يف هتمجرت تقبس (1)

 كلل



 وهو ءريثك لام هدنع ناطلسلل نأ هفرعو ء ناطلسلا دنع هيلع يعسف ريثك

 برض هبرضو ©')ولولل هملسو « هبلطب مسرف . نوصوقب هيلع يمتحي
 ناتسب هل ناكو . اهحرش لوطي رومأ هل قفتاو « لاملا هنم بلطو . ميظع

 راد عابأف ء مهرد فالآ ةرشعلا نودب عيب بأو « هيلع يدون 07"2ليفلا ةريزجب

 نبا "”[ ىسوم ] نيدلا فرش ةيقاسل ةرواجم تناك رحبلا ىلع هل
 نآلا يهو « شاّرفلا ّزع نب 40[ دمحم جاحلا ] ةافو دنع هارتشاف // روبنز ظ 1

 ملست الو . هركذ ىلع تان فوس « يريطخلا نيدلازع ريمألا هأشنأ عماج

 «باتكلا نم ةعامجو قرزألا نباو طومرق مهتلمج نم هتعامجو ركاش وبأ يلاولأ

 ىلإ وشنلا ريس كلذ دعب . ناعيجلا [ نبا ] دالوأ نم يقب نم ضعبو

 . ثارحملاب اهثرحأو مهرود رياس برخأو . رصم

 كتشب ريمألا عم وشنلل ق قفتا ام ركذ

 دحاولا دبع اغبقاو

 عم نيلامع مهو . هتهرك دق ءارمألا رياس نأ ملع دق وشنلا ناك

 ء ميتم دحأ باهي لو ء كلهتلا ىلإ هسفن ىمرف .هفالت ىلع ناطلسلا

 ىأراذإف ء.هضرع ملثيو ١ ناطلسلا دنع مهنم دحأ لك شاحيإ دصقي راصو

 نماض بلطو « هيلع لمعلا يف ذخأ .هيف هلوقل ىغصو رّيغت دق ناطلسلا

 يذلاب حماسي نأ اهيف لأسيو . ةصق بتكي نأ هعم بترو . ةهكافلا راد

 نأ ببسب اهيف هلاح فقو ةهكافلا راد نإف , هفصنب وأ ةهجلا يف هيلع رخأت

 ملو .ًارمخ هولمعو اربش يف اهريغو «©افَضْرَم بانعأ رياس تذخأ اربش

 .7 مقر ةيشاح 2158 ةحفصلا يف هتمجرت عجار (1)

 ءاهيبرغ نم ليثلا رميو ءاهيرحب نم جريشلا ةينمب لصتتو .ةرهاقلا نم رحبلا باب جراخ عقت (؟)

 . ةليلج نيتاسب ةدعو ريبك قوسو ةعمجلا هب ماقت عماج اهبو

 .185- 188 : ؟ططخلا «يزيرقملا
 1 ١/1 كولسلا .يزيرقملا نم فيضأ ام ()

 سفن ردصلا نم فيضأ ام (1)

 تح يهو ءرمغ ةينم برق رصم يلامش يف ةريبك ةيرق اهنأ 1١7( :) نادلبلا مجعم يف لاق (0))

1١ 



 ولول بلط ناطلسلل ةصقلا تلصو الو . ةداعلا هب ترج يذلا قحلا اوطعي

 : ؟99[ ناطلسلا لاقو ] . نماضلا روضحلا ببسلا هوفرع « مهأسو وشنلاو

 ريمألل يه ءدنوخ ايد : وشنلا لاق // .4 ؟ ءارمألا نم يه نمل اربشو : و١

 . «ربخ اذه نم هدنع سيل نيدلا فيس ريمألاو « كعشب نيدلا فيس

 « ةنيدملا يلاوو ولول ناطلسلا بلطف «ةافكلا لامج هناويد كلذب دارأو

 هوكسما هتيب يف ذيبن هدنع متدجو نم يأو « اربش ىلإ اوبكرا د : لاقو

 نبا ولول ريسف . هيلع فشكلاو كلذ لامها نم مهرّذحو « « يف هورضحاو

 لاقو . هيلع هّمسو . هدّدهو هرضحأ كتشب «”راداتسا فلخ رباص

 ةلماعم اوترسكأو «. هوعيبتو رمخلا اولمعت كناويدو تنأ كنأ لوقي ناطلسلا »

 هفرعو هذاتسأ ىلإ لخخد « رادتسأ ماقو « مالكلاب اوضوافتو ء« ناطلسل

 ببسلا شيإ ٠ : هفرع ناطلسلل كتشب لخخدو ءولول عم هل قفتا يذل

 كناويد» : ناطلسلا لاق . « ؟ تيكو تيك يرادتسال لوقي ولولل

 ناك نإ فرعأ ىتح كدلب ىلإ ريس ؟ كب اوهّرجتيو اذكه اولمحي كراداتسأو

 و يم كك نأ ١ مهتذاج بذك هرلقن يذل

 ىلإ ولولو ةنيدملا يلاو بكرو « مهتبحص ًاضيأ هراداتسأ بكري نأ مسرو

 هودجو يذلا رمخلا ةدع ناكو « اهيف يذلا ىراصنلا تويب اوسبكو اربش

 صِلْخُلا مساب متخب بوتكم اهضعب اودجوو « ةرج فلأ نيرشعو نيتنث

 كسمأو « مهيلع تق تقولا كلذ / / 20[ كتشب ] راداتسا طّلستف ءوشنلا وخأ ظ ١

 صاخلا دنق نم دنق ةيقب هدنع اودجوف ءهتيب اوسيكو « هبرضو قنارصنل

 . ةديدج ةيام سمحو فلأو ةقيتع ةرج ةيامتسو

 طّلست دقو « هودجو ام بيسب مظع دق رمألا يناورملا نباو ولول ىأرو

 تقولا كلذ يف يضاغتلا اوأرف . كلذ ببسب مهيلع 247[ كتشب ] راداتس

 عجار ءاهتربعو اهقازرأو اهتحاسم نعو .ةيبويلقلا ةيريدم نم اهنب زكرمب ةيرق مويلا ب

 .18 :ةينسلا ةفحتلا «ناعيجلا نبا

 قايسلا هيضتقي نيفقعملا نيب ام )١(

 . يلي ام ىف دريس امك ليعامسإ ىعدي (؟)

 . 401١ 15/5 يزيرقملا نم فيضأ ام ()و (مر

 منن



 بابلاو ءريخ ىلع يمي رمألا نأ ''[ كتشب ] راداتسأ اوفّرعف . بسنأ
 رمأ يف بابلا اودسي مهنأ هعم اوقفتاو  كودع وشنلا لعن الو . دتسي
 ءهوأر ام وشنلا اوُفَّرع مهوصو دنعو . هيلع مهقفاوو ناطلسلا دنع كلذ

 . تكسف ءريخ رثؤي ام كلذ يف مالكلا نأو

 اودجوو ءدلبلا اوسبك مهنأ ناطلسلا اوفرع يلاولاو ولول لخد املو

 اهولمعي سيان كلا يف نيميقملا ىراصنلا ببسب يهو « ةرج يفلأ ريدقت اهيف

 . كلذ ريغ ءيش اودجي مل مهنأو . بنعلا ىلع يذلا قحلا اونزيو ةنس لك

 بلطو « مايأ ةعمج ريغ وشنلا مهلهمي ملف « توكسلا ىلع بابلا اودسو
 دق كتشب ناكو . توتكب ىمسي هكالمأ يبجي ناك نزاخلا كيلامم ضعب

 اذه مهنمو «راداتسأ هلمع ليعامسإ ميتم ةعامج نزاخلا كيلامم نم ذأ

 نزاخلل تنأ » : "*[ هل لاقو ] وشنلا هبلطف « ةنوشلا دشم هلمع لجرلا

 تلعف نإ الإ ملْست امو : هل لاقو ءهفاخأو «؟ ةعادو بهذ كدنع

 // كتشب "'ناويد يف ةعفارم لوقي هفرعو .«؟ كل هلوقأ يذلا

 لجرلا مهفو ءاهيف مالكلا هفّرعو « قاروأ هل بتكو « «©هراداتسأوو 110:

 رومأب هدعوأو هسفن ىوقو « ةملظلاو سحانملا نم هسفن يف ناكو « اهتومضم

 عم همالك نوكي ام لوأو , هلوق نع عجري ال هنأو « هرّبكي نأ نم ةريثك

 نذأف « هيلع نذأتساو , لبطصالا يف وهو كتشب ىلإ لجرلا بكرف ء كتشب

 هفرعي ذخخأف ء هسلجأو هيلإ هبلطف ء ةولخ اهلوقي ةحيصن هعم نأ هفّرعف . هل
 نيسمخو بدرإ فالا سمح /”صوصخلا نم اوذخخأ كراداتسأو كناويد نأ

 نأو مهرد فلأ ةيام ريدقت ةنوشلا عيب نم اوذخأو « ةرقن مهرد فلأ

 .قايسلا هاضتقا نيترصاحلا نيب امأ(1)

 7336 51# نيتحفصلا يف يلي 1م عجار .ةافكلا لامج ميهاربإ دصقي:(؟)

 .ليعامسإ ىعديو (5)

 . يلي اميف دريس امك 27514 ةحفصلا : عجار(4)

 جريشلا ةينم يئامش ةعقاولا ةيلاحلا ةيبويلقلا ةيريدم ىرق نم صوصخلا ةيرق دوصقملا لعل (9)
 ,كرابم يلعل ةيقيفوتلا ططخلا يف ءاج امك .اهنم ةبرقم ىلعو

 ندا



 نيتسب اهوعيبي اوناك « نيثالشب بدرإ لك ةلغلا اوعيبي نأ مسر ناطلسلا

 دعب كتشب تبثتي ملف . كلذ نم ةريثك لوصف هل اهنأو « [ ًامهرد ] نيعبسو

 2”لجرلا ذمخأو ناطلسلل بكرو «هشامق بلط نأ نود همالك عامس

 « هراداتسأو ,ةافكلا لام هناويدب اوعلط هتهج نم كيلامم ريسو , هتبحص

 « مهفلخ وشنلا بلط نم اوملعي اوناك امل مهروهظ تعطقنا دقو ءاوعلخو

 فرع كعشب ناكو , ناطلسلا اولخدو مهوذخأ ىتح اولصي نأ اوقحلامو

 ناطلسلا بلطف «هناويد بلطي ريس هنأو « توتكب هلاق ام ناطلسلا

 رشابموه لجرلا اذه ءدنوخ ايو : لوقي عرشف ءهفرعو ءوشنلا

لا مم ملكتي نأ نكمي امو « هولعفي ام ىلع علطيو ءمهدلع
 // ريمأ

 . « هققح دق نوكي ال رمأب ناطلسلاو ل :

 مهرقو « ناطلسلا مهبلطف « كتشب ناويدب اولخد تقولا كلذ يفو

 اذهو تنأ مكنع اذه لوقي شيإ عمسا » : هراداتسأل لاقو ء هيلإ

 راشأف « ةقلط هرابعو مادقم لجر ناكو ء ةافكلا لامح مدقتف . « ؟ ناويدلا

 بولطملا وه كولمملا ء دنوخ ايو : ناطلسلل لاقو « تكسي نأ راداتسأل

 اهيف أرقو قاروألا وشنلا ذخنأف . « كيدي نيب لوقيو هلوقي ")م لكب

 كولمملا ء دنوخ ايو : ةافكلا لامح لاقف صوصخلاب قلعتي يذلا لوصفلا

 « صوصخلا اوضيقو هيرشابمو هكيلاممو ريمألا اذه راداتسأ جرخو ء رصم يف

 لودعلا طوطخ اهيلعو ءاهريغو جارخلاو لغملاب ةموظنم قاروأ يل اورضحأو

 ؛ىلاعت هللا هسرح ,ناطلسلاو « لمحو جرختسا يذلاب خياشملا ىلع ججحو

 نيدلا فيس ريمألا مايأ ىلع اهلصحتمو اهلغمو صوصخلا ثيدح ملعي

 اذكو « بدرإ اذك اذك هضبق نع دياز ضبقنا دقو . 0[ يقاسلا ] رمتكب

اذه نم ءيش رضحي مل كولمملا نأ ىلع اذه , مهرد اذك
 باب يف بتكأ الإ 

 دلبلا اذه رمع «قدص ءوشنايو :وشنلل ناطلسلا لاق . « يذاتسأ

 .؛هتبحص توتكب رضحأو»و 1 :7/7) يزيرقملا يفو ؛اذك ١١(

 .املكل :لصألا (1)
 0101 :37/1؟ يزيرقملا نم فيضأ امر(")

 نضل



 يف اذه ناك » : هنم لأسو كتشبل تفتلاو .« ثيدح اهيف اذهل امو رسكنت

 ناطلسلا لاق . « ميقم ناك ءدنوخ ايد : لاق . « ؟ ضبق جرخ وأ كباب

 . ةنوشلا عيب ثيدح [ توتكب ] هل ركذ . « ؟ ةداز تلق شيإ » : توتكبل

 اذه دنع ناطلسلا يمدختسا موي نم // .دنوخ ايو : ةافكلا لامح لاقو ١1١

 اذك اذك ةنوشلا نم انعبأ امنإو ؛ ةنوش يف عيب هل ترضح تلزن ام ريمألا

 رضحيو « راداتسأو نيدهاش هعمو ريمألا اذه .دهاش ةنوشلا رضحيو « بدرإ

 مهبلطي « ©29)بستحملا ةهج نم نيمأو ةرسامسو نيسارتو ءانمأ عبرأ
 نوكي دياز بدرإ ناطلسلا دجو نإف « مهتمياومو مهرتافد رضحيو ناطلسلا

 مسر امع سلف ديازب اوعابأ مهنأ ناطلسلا غلب نإو . مهنع كولمملا ةهج يف

 ايد : لاقو , عفارملا توتكب مدقتف . « قشلا!انازج ناك ناطلسلا انالوم هب

 اربش يف 0[ رمخ ] ةرج فالآ عبرأ راداتسأو يضاقلا اذه رصع « دنوخ

 : 0[ ناطلسلا هل ] لاقو « هيلع كلذ كتشبو ناطلسلا جرح . « اهوعيبو
 : كتشب لاقو .: ؟ اذه يف قدصت ىتح كمالك نم حص شيإ . داوق ايو

 . ناطلسلا مادق نم هوجرخأو هورهثو ء4 بذكي»

 وهام اذه .دنوخاي» : ناطلسلل لاقف . قرزم هنأ كتشب ملعو
 ببسب مالكلا نأ ناطلسلا ملعو . «هريغ مالك اذه « لجرلا اذه مالك

 نأ ناطلسلا فّرعو « مالكلا كلذ بيقع وشنلا لخخدو . تكسف ءوشنلا

 كلذل بجوملا نأو ءريثك لام اهيف رسكنا دق «*ةيرارخنلاو «؟”رايبأب هلماعم

 ةرسامشو ءانمأ ةعبراو ةفاضإ دهاش هعمو . ,يمألا ناويد دهاش روضحب» :هسفن ردصملا يف ))١(

 .«بستحملا ةهج نم

 1407 17/7 يزيرقملا ةعجارم دعب نيترصاحلا نيب ام (؟)ا

 .قايسلا هاضتقا فيضأ ام'(9)

 م نيب رصن ىنب ةريرجب ةيرق تناك رايبأ نأ (88 )١: توقاي يف ءاج (5)و (4)

 ةبيرق ةرهدزم ةنيدم تناك ةيرارحتلا نأ 061 - 90) ةطوطب نبا نم دافتسي امك .ةيردنكسالاو
 ةيريدم يف تايزلا رفك زكرمل ناتعبات امهف مويلا امأ .لينلا رهن امهنيب لصفي رايبأ نم
 . ةيبرغلا

 اند



 نم ناكو « ةيبرغلا يف دالبو «)ديزم نبا خوط هل ناك دحاولا دبع اغبقأ نأ
 // «ناطلسلا متخ ىلإ هورضحيو ليصافتلا اولمعي نيزازق ةعامج اهيف نأ اهتداع

 . قوقح اهيف ناطلسلل يذلا دالبلا نم اهريغو ةيرارحمنلاو رايبأ يفو ظ

 يف متخي راصو «ناطلسلا متخ اومتخي نأ نيزازقلا اوعنم اغبقآ باون نأو

 نينامث بيرق تالماعملا ترسكناو . ناطلسلل يذلا قحلا اوذخايو . هدلب

 نأو . تويبلا نم كلذو اغبقآب صتخت ةريثك لوصف هل دّدعو « مهرد فلأ

 همالك رخاآو . ببسلا اذهب ناطلسلا جرحأو « نيلماعملا ىلع بتاور هل

 يلخأو « ءارمألا نم دحأ يعارأ ينتأ دقتعت ال , دنوخ ايو : ناطلسلل

 . « كاضر يف مهتبضغأ يننأ ملعأ انأو ء كتحلصم

 ققاحيو « ةيرارحنلاو رايبأ دشم رضحي نأ ناطلسلا عم لاحلا قفتاو

 «"ماسحلا ناكو ءدشملا بلط ريسو هل اهركذ يذلا لوصفلا ىلع اغبقأ

 هل قفتا يذلا مالكلا هفّرعو . هرضحأو هيلإ ريسف , ؟”صآ اغبقآ راداتسأ

 لجأل مجو دق لجرلا ىأرو « هققاحي هنأ هنع ركذ هنأو « ناطلسلا عم

 ةريثك رومأ هفّرعف ءافقوت دق وشنلا هآرو ء نوكسو لقع هل ناكو . كلذ

 دق ناطلسلا نأ هدنع روصو « ناطلسلا عم هحور حوري ملكتي مل نإ اهنم

 يذلا وه ناطلسلا نإف , هقح يف ناطلسلاو ملكتيو , لعفي نأ هل راشأ

 « هروضحب ناطلسلا فّرع لخدو « مالكلا ىلع هسفن ىّوقو كذب راشأ

 لوقي عرشو ء فوقو اهلك ءارمألاو مهرضحأو « اغبقآ بلطو هبلطب مسرف

 لصحتو ء يلام رسكتو هاج كدالب يف لمعت // تنأ . كلاو» : اغبقالو ١١

 يهو ًانادف 5811 اهتحاسمو ءرانيد 1880٠ اهتربع ؛ةيرصملا رايدلاب ةيبرغلا لامعألا نم(1)

 .دانجألل ةعطقم
 اطنط زكرمل ةعبات ةيرق' :«ديزم خوط» ةيقيفوتلا ططخلا يف ءاجو .98 314 1:8 قامقد نبا

 .ةيبرغلا ةيريدمب

 . 3544/19/48 ةنس بلح ةباين يلو « يئالعلا نيجال نيدلا ماسح ريمألا (1)

 ,379/7 19 رجح نبأ

 .ا/89 ةنس زاجحلا ىلإ ناطلسلا اوقفار نيذلا ءارمألا دحأ .ريكنشاجلا صآ اغبقآ (؟)

 367 17/7 يزيرقملا 4955 18 يراداودلا نبا

 ف



 : لاقو دشملا ىلع حاصف . ءيشب فرتعي ْلِم اغبقأ لصنتف . « ؟ كلام تنأ

 : هفرعي دشملا عرشو . « ؟ ناطلسلا لام رسكنا فيك يلق . كلاو ىلاعت »

 نأ اهتداع نم ريمألا اذه دالب نأو . متخلا ىلع ررقم ناطلسلا لام نأ و

 ذمخأيو « اهيف ناطلسلل متمم يذلا نكامألا يف هعنصت يذلا شامقلا متخت

 « مهتداع اومتخي نأ نيزازقلا عنم ريمألا اذه نأو « ةليصفت لك ىلع قحلا

 ناك يذلا يدهتسي راصو « ناطلسلا متخ لطبأو . همساب متخ مهل عنصو

 هيف عمطو اغبقا ىلع مالكلاب لاطتساو « « متخلا نم هيدهتسي ناطلسلل

 وهو .اهلك سانلا هاشخت اغبقآ ناكو ءفاحخو مجو دق اغبقأ ىأر هنإف

 , كلاوو» : اغبقآل ناطلسلا لاقف . سانلا هوشخي ام لاثمأ ناطلسلا ىشخي
 اذه ناك ول ء دنوخ ايو : لاق .«؟هبواجت ام شيل ؟ لوقي شيإ عمست ام

 مهفو . ؛هريغ ناسلب ملكتي وه الإو . هبواجأ تنك هدنع نم ملكتي
 .هبسو 2( يهجو نم جرخأ » : هيلع حاصو . همالك ىنعم ناطلسلا

 ايد : لاقو . ناطلسلا جرح نكسو . كتشب نيدلا فيس ريمألا مدقتف

 ىلع ضبقلا تقولا كلذ ناطلسلا مزع ناكو .« ككولمت اذه « دنوخ

 ىلإ ناطلسلا جرح نكسو «هرمأ فطالف « هنم كلذ كتشب ملعو ءاغبقآ

 ام هرمأ نأو , ناطلسلل عيمجلا // هدالوأو اذه لام نأ » : "2هغلبأ نأ ظ

 نأ اوملعيو ءوشنلا نعلت كلذ دعب ةيكساخلا ءارمألا تعرشو . توفي

 . ؟"دحاو لوق هيف عمسي ام ناطلسلا

 نيدلا فيس ربمألا دفص بيان نم وكشي ماشلا بيان باتك درو اهيفو
 بيان ياطقرأ ومخنأ ناك شمتيأ نأ هاوكشل ببسلا ناكو « ؟”7شمتيأ

 مركو ةّوتف هيف لجرلا ناكو . «؟”هناكم هوخأ رفسو هروضح انركذو . دفص

 .هغلاب :لصألا (3)
 ارلمع دقو ىوشنلا يف اوعقوو :ةيكصاخلا ىلع كلذ قشف» :(4 07 :7/) يزيرقملا يف|()

 .هلاعفأ نم كلذ نأ

 ركلدد ااا ينيعلا عجار ؛(0)

 .وا5١- ظ4١٠ نيب ام كلذ ركذ مدقت (؟)

 انو



 ناكو « ةنسح ةريس اهيف راس دفص ىلإ لصو الو . ةلداع ماكحأو سفن

 ناك يذلا وهو « ينامكرتلا شقئر نبا نيدلا يالع اهيف ناويدلا دشم

دفص بيان ياطقرأ نيبو ماشلا بيان نيب سفانتلا ببس
 لصح انو , 

 هيلإ تكشو ةعامج ترضح « هلدع سانلا اوأرو .اهيلإ شمتيأ روضح

 اوناك امل , دفص يف يذلا دنجلاو ءارمألا كلذكو سانلل هاذأو دشملا ملظ

فتي ام لكب هيلإ بتكيو « ماشلا بيان ىلإ هبرق نم هوشخي
 ام [و ] ق

 هريغ ىلوو هلزعف ء عجري ملف , هملظ نع هاهنو رارم هيلإ هبلطف ؛ يرجي

تكف ءهرمأ ماشلا بيانل فرع دشملا بتكف «ء ماشلا بيان نذإ ريغب
 هيلإ ب

 نم ىضتقاو « هيلع هئاغلاو سانلا ىوكش هفّرع رّيسو « كلذ ىف هديعي نأ

 انمدق دقو « ينسحلا اغبقأب فرعي ةيكساخلا ءارمألا ضعب نأ لاحلا كلذ

 زكت هاكشو ,«'0ماشلا ىلإ // هجورخو هيلع ناطلسلا بضغ دنع هركذ

قم نوكي نأ مسرو ء ناطلسلا هقلطأ مث « ةنس قشمد ةعلق يف هسبحو
 مي

 اهنم لصحي ناكف . موي لك مهارد ةرشع هل بترو دفص يف
 , مهارد ةسمخ

اح يف هاريو هتمدخ يف بكري راص ءدفص ىلإ شمتيأ رضح انو
 ريغ ةل

 كسم دارأو ءهرمأ هفّرعف . هلاح نع لأسو ءهيلع نحف « ةيضرم

 , هكولمم ةبحص ناطل ال بتكي نأ هلأسي ما كلا بيانل بتكو «ء بدألا

 ال كنإ » : هيلع باوجلا داعأف « اغبقآ ىلع هعفن دوعي ءيش يف هلأسيو

 . « ههرك ناطلسلا نإف « ءيشب لجرلا اذه رمأ يف ناطلسلل بتكت

 ةلاح ىلع هتمدخ يف لجرلا كلذ ىري نأ هرك هيلإ باوحلا لصو الف

 ءرانيد ةيامو هجرسب سرفو فيسو ةصايحو شامق نيتلدب هيلإ ريس «ةيّرز

 راصو هل اعدف هرمأ يف ناطلسلا بتاكي هنأو . هرطاخ بيطي نأ هفّرعو

 هنوك هيلع ّرعو ءاغبقأ لاح نم هفّرعي ناطلسلل بتكو . هتمدخ يف بكري

 هربأ هنأو . ةصقان ةلاح ىلع ةداعسو ّزع دعب :ناطلسلل كولمم هشادشخ ىأر

 عيفر ناك .رمخلا برشو وهللا ىلع هلابقإ ببسب 1899/9019 ةئس ماشلا ىلإ ناطلسلا هاغت عر

 . باش وهو هرْمأو ًاريغص هابر دقف دمحم رصانلا ناطلسلا دنع ةئزنملا

 .1917 11 رجح نيا ؛71947 :9 يراداودلا نبا ؛؟ #١7 : طوطخملا

 نقلا



 ط1

2 
 راك

 لبقي ملف . هرمأ يف ماشلا بيانل بتكو . هلاح ىلع هب نيعتسي ءيشب
 دعب لجرلا اذه ربو قدصتي نأ ناطلسلا تاقدص لأسأ ينإو « هيف هلاؤس

 اهلوقي ةافاشم هكولمم ىصوأو . « ةديعسلا 2”هئارآ يف نسحي امب رسكلا

 . // ناطلسلل

 نم هكولمم هادبأ ام عمسو .هباتك ىلع ناطلسلا فقو لصو املو

 الإ كلذ هب انلعف ام نحنو . تلعف ام ْمُعْن ٠ : هنأ باوجلا درف « ةافاشملا

 ءهنم كلاؤس انلبق دقف نآلاو ءرمخلا هبرشب قيرطلا نع جرم دق هنأل

 ام هل قلطاو . ةمدخلا يف يشمبو رمخلا برش نع هبوتتساو كيلإ هرضحا
 هل هيطعأ هراتخي ديج عاطقإ وأ « هرمأ لحتي نأ ىلإ هيفكي هنأ ملعي

 . «أرخ برشي ال نأ هنع نماض نوكتو

 دق ناطلسلا نأ هفّرعو « هيلإ نسحأو هبلط هيلإ باتكلا لصو الو

 كلذ غلبف . دفص يف تلحنا ةرشع ةرمإ هاطعأو نسحأو « هيلع قّدصت

 انأ» : لوقيو « ببسلا كلذب هيلع ركنيو « هبتاعي هيلإ بتكف ماشلا بيان
 تلعفو « ناطلسلل تبتكو « ينتفلاخ فيك هيف ثدحتت ال كل تلق ترّيس

 امو ةافاشملا يديربلا نم عمس امل جرحف . « ؟ هب كل تمسر ام ءيش كلذ

 بيان تيج امنإو . كييان تيج ام يننإ » : هيلع باوسجلا درف ءهل بتك

 تبتاك ينبجعأ ام لاح يف ريبك يذاتسأ دنع ناك لجر تيأرو « يذاتسأ

 . « هلك رمألا اذه يلع رمأت ىتح كمكح تحت انأ امو ءهتلأسو يذاتسأ

 هغّلبو ماشلا بيانل لصو ايلف . ىضر ريغ ىلع هدنع نم يديربلا جرخو
 بلطو « ميظع جرح كلذل جرح « ةافاشملا ةبسن هباوج ىأرو « ةافاشملا

 اذه لاق ناك نإ هنم عمساو هيلإ // بكرا » : لاقو ."”ىشمرقو هكولمت

 ىلإ اولصو املو . باتك هيلإ بتكي ملو . ؛هركني وأ ء هب ظّفلتو « مالكلا
 « مالك كنع يديربلا هل ركذ ماشلا بيان نأ هوفّرعو .هيلعاولخد دفص

 .هارا :لصألا (1)
 و3 مقر حا 215+ ةحفصلا يف هتمجرن تقبس (1)

 محل



 .هيلع باوجلا ديعنو « هتحص نع لأسن انرّيس دقو ,كنع هقّدص ام ريمألاو

 ع هعيمج هنع هركذ يذلا هوفّرع .ه ؟ريمألل يديربلا لاق شياوو : لاق

 ريمألا فرعأ يننأ هيلع مكديزأو «.كلذك تلق انأو ء«قَّدَّصضو : لاق

 ام ناطلسلا ءانأو . ةديجلا ةفرعملا هب اص فرعي انم لكو « ينفرعيو

 رفوو . يتحار راتخأ امنإو « يندرط الو لع نابضغ هدنع نم تجرمخ

 بيصأ هنأ هركذ انمدق دق انكو - ضرملا اذهب ترص دقو « ينآر امل يتمدخ

 دقو , هيف مكحأ ناكم ىلإ ةمدخلا نم يقتع راشخا ينآر الو  حلافلا ضرمب

 ام رثكأ ينلزع اذإو « ضرغ ّيف هغلبي ام ناطلسلا نأ هفّرعف , ترضح

 0[ ناك ] امهم الإو ءريقف سدقلا يف ميقأ نأ هتلأس « هلجأل نوكي

 ام عمسأ الو « هتبتاك الو ًادبأ هماكحأ تحت تلخد ال ماشلا بيان كذاتسأ

 هوفرعو ماشلا بياشل اولصو نأ ىلإ هدنع نم اوجرخو . « مالسلاو ينرمأي

 ؛ قفتا ام عيمجب ناطلسلل بتك نأ نود ربصلا كلامتي ملف ءهلاق ام عيمج

 لغتشم هنإو , هب مكحي لقع هل يقب سيل لجرلا اذه // نإ » : هيف دازو ظ ١

 هيلع اومكح دقو « درتلا بعلو رمخلا برشب دنجلا رمأو « ماكحألا نع

 . هدنع يذلا بايشلا

 سلجملا ناكو . جرحو هيلع بعص « هباتك ىلع ناطلسلا فقو املو

 : لاقو , ”كلملا جاحلاو 'يلكتج ةهج ىلإ ناطلسلا رادف ءارمألاب لفح

 ارلاق . « ؟ ارمخ برشي شمتيأ اوتعمس رصم يف مكل موي نم «ءارمأ ايو
 تفتلاف ء ركشو ىنثأ نم الإ مهنم امو . « دنوخ اي هللا ذاعم و : عيمجلا

 رمخلا برشي هنأ شمتيأ نع كذاتسأ لوقي فيك » : لاقو . هكولمم ىلإ

 اذه يف هتيلخ دقو , ةريثك مدخ لع هل لجر اذه ؟ سيحانملا مالك عمسيو

 .قايسلا اهاضتقا ةفاضإ )١(

 ةحفصلا يف هتمجرت تقبس .143/19/45 ةنس يفوت ءابابلا نب يلكتج نيدلا ردب ريمألا (9)

 4 مقر ةيشاح 007
 ال1 ةحفصلا يف هتجرت عجار 1847/19/40 ةنس يفوت .رادنكومجلا كلم لآ جاحلا ريمألا (5)

 . مقر ةريشاح

 نوح



 اذه هباصأ دقو ريبك لجرو . مكح هيلع دحأل امو , هيف مكحي ناكملا

 هللا دارأو ء كلذب باوجلا هل بتكو . « هيلع هحور لوطي هلق « ضرملا
 ,0موي نينثا ثيدحلا اذه دعب ماقأ لجرلا نأ هردقو هئاضق ماتإ نم ىلاعت
 ريمألا ةيلوت ناطلسلا يأر ىضتقاو . هركذن ببسب هللا ةمحر ىلإ يفوتو

 ءهرطاخ بّيطو « هيلإ هبلطو ء دفص ةباينل يقاسلا رمَتْشَط نيذلا فيس
 رمأ ماشلا بيانل نوكي ال نأ هفرعو هيدلو رمأو « ةباينلا عاطقإ ىلع هدازو

 تناك ًارومأ اهيلإ ٌرسأو , ناطلسال هبتكي هل ناك // امهمو « هيلإ بتكي الوو
 ءرمتشط عم بدأتي نأ ماشلا بيانل ًاضيأ مسرو . اهركذ يتأي هسفن يف

 هنأ هفّرحيو .هرطاخ بّيطيو اهربخ غلبي ةافاشم هل ٌرسأو ءدفص ةباين هآلو هنأو
 هنأو ءيرخفلا اغبولطق هشادشخ جرخ املثم رمتشط جرخي نأ هسفن يف ناك

 يالع ريمألا لسري نأ ًاضيأ مسرو ءرصم يف ميقم نوكي نأ راتخي ىقب ام

 نوكي نأو «"ارُمَتكِرَج نع ضوع ةزغ ةباين ىلإ يباح اغبيط نيدلا
 . مهرمأ يف ماشلا بيان ىوكش نم مدقت ام ببسب صمح بيان رمتكرج

 قشمد ىلإ رصم نم هجورخو ؛«زوكألا نع جارسفالاب مسر اهيفو
 . لاقتعالا يف فصنو رهش ماقأ امدعب .«؟!هاناخلبطب

 .أموي نينالثو نينثإو :(4 #0 :؟/31) يزيرقلل يفو ءاذك )١(
 1847 لوألا نيرشت /7/4 ةنس ىلوألا ىدامج يف يفوت (؟)

 781 75 رجح نبا ؛و1؟ :# نايعأ ,.يدفصلا

 ةيشاح 1817 ةحيفصلا يف هتمجرت تقبس دقو .ةيرادمجلا ةبون سأر رمتكرج نيدلا فيس ريمألا (9)
 .2 مقر

 1١ يف ناك ةشمد ىلإ رصم نم زكألا جورخ نأ .(قباسلا ردصملا) يزيرقملا نم دافتسي (4)
 1م زوم لوأ /ةنسلا نم ةدعقلا يذ

 ضف



 اهيف يفوت نم ركذ
 كركلا بيانب فورعملا ")يفرشألا شوقآ نيدلا لامج ريمألا اهيف يفوت

 ماقأو , دفص نم هيلع ضبقلا دعب هروضح مدقت دقو ؛ ةيردنكسالاب هسبحمب

 نذأتسي ريس ةيردنكسا يلإو نأ ءارمألا ناطلسلا فّرعو . نجسلا يف رهشأ
 ةفص ىلع لمد هسأر طسو يف علط دق كركلا بيان نأ ناطلسلا
 .نيزمب هيلع لخدي نأ ةيردنكسا يلاو فرعو .اهنم ملأت دقو « (90ةعلشلا

 ةيردنكسا // يلاو ربخأو « هتقلقأ دقو « ًاريثك املأ اهنم دجي هنإف , اهعطقي ظ
 "وأ هتومي امإ : نيلصفلا دحأ ىلع وهو ءرطخ ناكم اذه نأ هربخأ نيزملا نأ
 ,ناك ةامرلا مدقم بلطب مسرو . دصقلا كلذ نم ءارمألا تملعف . هتايح

 ىلع هلخدأو ءوشتلا هب ىلتخا رضح املو . رصم ىلإ فينم نباب فرعي
 هيلع علخخأو ء مدقملا نم ىلاعت هللا هرّدق , هلعفي رمأ هل رسأو ء ناطلسلا

 يلإو نم ةعلاطم ترضح مايأ دعبو . هرمْسو سانلا هتدهش نأ ثيحب

 « نيئثرقمو ةزانجب هوجرخأو , ميظع دهشم هل ناكو , هتافوب ةيردنكسا

 . هل اوعجوتو ةيردنكسا لهأ رياس اهيف ىشمو

 هطخب ةقرو بتك ةيردنكسا ىلإ دفص نم هريفست دنع هنأ ينغلبو
 كب تلمع شيإ , نووالق نب دمحم اي» : اهيف بتكو « يديربلل اهاطعأو
 ؛كنم لهاتسأ تنك امو , هنم ىشخت نم انأ ام هللاو ١ يتايح يلع تقّيض

 كنيبو نيبو ء ريبك تنأو كتمدخو .ريغص تنأو « يفتك ىلع كتلمح

 ىدامج ا/ يف يفوت .كركلا بئانب فورمملا ,نيدلا لامج ربمألا «يفرشألا هللا دبع نب شوقآ )١(
 .هب فرعي عماج هلو ,18 لوألا نوناك مالم ةنس ىلوألا

 «بييبح نبا ؟585 75 :9 يقاولاو .ظاؤح و92 :ةفحت ,يدفصلا :يف هتحرت رظنا

 ينيعلا 855-960 1١ رجح نبأ ؛مال4 48115 ةرد اال الاخ 1 ةركذت

 نبا ءظالدا# 00 عل٠ :4 موجتلا .يدرب ي

 «تناك ام ةنئاك سأرلا يف ةجشلا :حتفلاب ,ةعلّسلا نأ 15١( :4) روظنم نبا يف ءاج(؟)
 يف ندبلا رئاسل نوكت دقو ءدسجلا رئاسو سأرلاب جرخت ةردجلا يه :نيسلا رسكب .ةعلسلاو

 . ةخيطب ىلإ ةصمح نم نوكت دقو «هريغو قنعلا

 انايقر



 . « ىلاعت هللا يدي نيب فقوملا

 كلملا يفوت املو . ةيرو.. هنأأ كيلا.ءأا رياكأ نم لجرلا اذه ناكو

 ١ ألا كلملا نطلستو , ؟0حلاصلا ذ ثألا ك . 9 كلل

 فرشألا هذحنأو , نوالق يفوت نأ ىلإ يقبو هناويد رظان هقيفر '”ليلخلا

 نباو هراداتسأ روصتلا كالال هع

 روضحلا لأسيو « كركلا نم يفحتسي // ”©راديودلا ريسو اكع ىلإ هتبحص و 5

 « ميخلا نيب هتناخلبا ترادو اكع ىلع آلا هرمأف . (؟اكع ةازغ ىلإ

 كركلاب ماقأو ءاكمم ىلإ راديودلا ر دعو , *كركلا ىلإ [ نش أ ] راسو
 روضح دنع «هركذ مدقت انك ءارنم لزنو , 90ةيامعبسو نامث ةنس ىلإ

 . هيلع ضبقلا قفتا نأ ىلإ اهيلإ ناطلسلا

 )١( يلع +

 ك4

 الأ 19/1 يزيرتلا +58 14 رصتخملا لدفلا وبأ ؛وذ67-ظا41١ 1315 يريوتلا
 يلو .يليلخلا نباب فورعملا نيدلا رف بحاصلا .(نيسحلا) نسحلا نب زيزعلا دبع نب رمع )١(

 رخآو نووالق روصنملا مايأ اهوأ «تارم عبرأ ولا

 م يفوت 1111 78:6 ةنس لاوش رهش يف كلذو

 .ةفارقلاب نفدو لالا

 نا و107 175/71 يزيرتملا ؛ه5 ه8 :لويذ .يبحذلا

 لوليأ 5/5417 ةنس نابعذ 4 يفوت .نمدلا الع حاصلا كلملا :نورالق روصالل ن

 «نووالق نب دمحم رصانلا ةلود يف

 طابش ٠١/9013 ةئس رطقلا دبع مهد

 هدا تا

 نينا ملع ريمألا «يراداودلا هللا دبع نب رجتس (5) ةنس بجر ؟ يف داركألا نب مهب

 176 راذأ 10 45

 376 11 ةركذت بلبس نبا ؟4 35 415:18 يفاولا .يدفصلا ؛وزالإ :* ينينريلا

 1١8 :/1 يزيرقملا

 1/ ىف نووالق نب لياخ فرشألا دبب اكع تطقس (؟)

 للزب 1 اا يراداردلا نبا ؛56 54 :4 رصتخملا ءادفلا وبأ

 1 ناملئرو 1١١-1١5 3 خيرات 5 1 نبا 4١148 -1؟4 :7 لود باتك ؛يبحذلا

 رام لف روسحتممب 8 كلك تلك اللأع 0

 الا ىداج .١؟9 رابأ ١ال/ك 02

 رجا( 1 1خاجا) 1م وضو نانا لل

 نيالا ن1 للكل مطع كس ردووسس« 1 صلفسم !! [' ةكك

 ربضألا ىدامج يف كركلا يفرشألا شوقا يلو (32و (5) يف اهنع فراصو

 اهيأإ ممم ريصانلا ناطاسلا لوصف رثإ كال١1 7988 هن لاوش

 للك 11/5356 :7/1 كوتسلا ,ىزيرقأا ؛59١ 351:5 ىراداودلا نبأ

 فلا



 يطابرخ ناك هنإف « كرتلا نيب ةبيرغلا لاكشألا نم لجرلا اذه ناكو

 ةلاكش هل نكي لو . هفنأ ربكل قانربلاب كيلامملا نيب بقلي ناكو . سنجلا

 ىتح . ةباهمو سفنلا يف هل ةمرحو . راقوو ةلالج هيلع لجر ناكو « ةرهاظ

 هل قفتي ناكو . ىلاعت هللا نم ةبيه هسفن يف هل تعقو هآر اذإ لجرلا نأ

 نيزل هبرض مدقت دقو .اهلعف ىلع دحأ ردقي ام هتمرحب اهلعفي ءايشأ
 اهب ىدتقي قالخأو ةبجعم ءايشأ هل تناكو « ميظعلا برضلا «'2رادزبلا

 اهقوف ىنبو ءةبرت هدلول رظنلل هيف رواجملا 2لبجلا تحت رمع هنأ ىتح

 ةمدخلا نم ولخي موي ناكو . ةميظع ةيوهأ هيف يتأي ةراغملا ةفص ىلع ناكم

 ديعي نم هكولممو همالغو هسرف ىقبيو يشعمي ةرات اذإو . هيلإ حيبستلل بكري

 ىلإ لصي ةراتو ء هارب نم ةراتو ء رصنلا باب نم بكري ةراشف , هنوعبتي
 ١ ةمدخلا موي لعفي ناك // كلذكو , 27 يشام وهو لبجلا ظ .

 ,2؟9ىرسدقلا نم [ كلملا نيمأ ] نيدلا نيمأ روضح دنع ,هل قفتاو

 دصقو « نيكاكد هلمعو ناكم رصنلا باب بناجب ركح « ةرازولا يلوو

 نم : لاقو . فقوف هأر رصنلا باب نم لخدف « ءاّركلل هقوف عبر لمع
 اذه لثم يف نبي ال هل اولوق » : لاق . «نالف » : هل اولاق « ؟ اذه ىنب

 ءقر *لا لهأو لس لاو داصقلا هنم لخدي باب اذه نإف ء ءيش ناكملا

 ء هرمأب ثرتكي ملف « نيدلا نيمأ كلذ غلبف . « قّيض نوكي نأ نكمي ايف

 ذصخأو بكرف . نكسي نأ ريسغ قبي لو . هلمع ىهتنا نأ ىلإ هيلع ربصف

 )١( د عممملع روقصلا نجدم وهو (

  118طنا ةسوصأ

 اهيقرش نم ةرهاقلا ىلع لطم لبحلا اذهو .(*ا/ :4 يفاولا ,يدفصلا) رمحألا لبجلا وهو (؟)

 . عفترملا لبجلا يأ موحيلاب فرعيو «يلامشلا

 3376 : ١ططخلا «يزيرقملا

 ,ل/ ال 19 يفاولا .يدفصلاب نراق (؟)

 ةرازولا يلي يك كلذو ء1 58 رايأ ١7/17 ةنس رخآلا عيبر ؟8 يف رصم ىلإ هروضح ناك (؟)

 . ةثلأثلا ةرملل

 .ظا4 #1 نايعأ ,يدفصلا

 نيرا



 دق ناطاسلا ناكو . سضرألا ىلإ هبرمخأو يحاسم مهعمو ناملغ هتبحص

 معطأ مويلا تنك « نيدلا لاح ايد : لاقو ءرصنلا ةبق رمأ يف هعم ثدحت

 ديرأ انأو ء بارخلل اهترامع عرش دق رصنلا ةبق تدجو « ريطلا

 '. ءاهّدشم نوكأ انأو . تيأر ام معن ءدنوخ ايو : هل لاق . « اهددجأ

 ,اهيلع موي لك سلاجي ناكف . هيلإ جاتجي ام عيمجب رمأو . ناطلسلا مسبتف

 « طئاخلا بناج ىلع سلاج موي هنأ لصحف « مهزدنبمو عانصلا لمعتسيو

 'هسأر «, ىلاعت هلل ملعلاو . ناك هنأ كو هيلإ رضح دنجلا نم لجرب اذإو

 .«معنو : لاق . «؟ ينوه دشم تنأو : لاقو هلابق فقوف ء« لوغشم

 عقسا باصأ اموو» : لاق . « ناطلسلا » : لاق // ؟ كالخ نموو : لاقو ١17

 .«؟كمسا .شيإف» : لاق .«ءال» :هل لاق . «؟دشم هيلع كنم نقذ

 : لاق مث . لغش نم رلخم ال وهو هيلإ رظنو ءو« شوقا يمسإ» : لاق

 امب يتأي نأ ىرسألا ضعب ىلع حاصو ل( معلا : لاق ؟ءام ينيقست»

 ملؤم برصض هبرضو هسرف نم هولزنأو ء هوكسمي نأ مهل راشأو « برشي
 . «ءيشب كذا ؤن ام هللاو » : لاقو ء ّدحلا رادقم

 عم هل قفتا ام ءارمألال ىكحو ةمدخلا علط ءراهنلا ركاب ناك املو

 مث اهتّيلج ىلع هل تقفتا يذلا ةياكحلا ناطلسلل ًاضيأ ىكحو . لجرلا

 هتبرض الو هب يبس امم ءيش يسفن يف ناك ام . دنوخ اي هللاو » : لاق

 ةباين يف قفتت ةريثك تاياكدس هل تناكو . دحلا هنم تذخأ امنإو . هيلع

 ةريثك رومأ اهيف عنصو , ناتسرملا رظن يلو دق ناكو . ماشلا ةباينو كركلا

 ناطلسلا َّلو هيلع ضبق انو . نسح ءيش لك هيف بترو . تانسحلا نم

 بابسأ نم ةريثك رومأ هنيالو يف قفتاو ءهرظن ')يلؤاجلا نيدلا ملع ريمألا

 هل لاقي ةيرهاظلا نم ريمأل راص مث 588 ةنس دمأب دلو .يروصنملا يلواحلا هللا دبع نب رجنس (1)

 8 يف شبكلاب هلزنمب يفوت .ريبك ةيام ريمأ رص رقتسا مث هامحو ةزَغ بان .هيلإ بسن لواج

 1و .178 46 يناثلا نوناك ١4/048 ةنس (لو وألا عيبر 8 يف ليقو) ناضمر

 ؛4م4 145 1:16 يقاولا يدفصلا ذالك كله 1 يعاجشلا ؛741 :لويذ .يبهذلا

 :5 رجح نبا ؟31914 :7/؟ كولسلا .يزيرتقملا 4948-459 :1 تايفولا ءعفار نبا

 الل[ 151 رو, أ طمأن بمد 1 : 1/3 أيا نبا ولالا ١/1

 ,ةدع بام
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 مهرد فلأ ةيام وحان هيف دجوف ء نامسرملا باسح ْبلط هنإف « فسعلا

 // عابرألا ناكسو « نيكاكدلا ناكس لشم ىلع تيقب يقاوبلا نم ةرخأتم

 مسرو .اهب بلاطق . سانلا ىلع يذلا ضورقلا نم ءيشو فاقوألا نم

لقأو ةنس نيرشع نم ءيش مهيف ناكو « سانلا نم اهصلختسي نأ
 ع 

 ناتسرملا اذه نأ ةريبك ةعامج هوفّرعو «ريبك ملأ كلذ نم سانلا تدجوو

 ملف « هيلع ىنبي ام لصأ وهو «اهبحاص نم ىلاعت هلل ةقدص هلاومأو هعيمج

 ؛ هرسمأ نم ةدش يف سانلا تماقأو ؛ كلذ نم ءيش ىلإ تفتلي
 تيقبو

 . نيّدلا كلذ ببسب نوجسلا يف ةريثك ةعامج

 ع مركلاو نسحلا فورعملاو تاقدصلاو ريا ريثك لجرلا اذه ناكو

 هيأإ لزنف « ”"زولا رطانق رواج "!ةينيسحلاب 2"”عماج رمع هنأ هل قفتاو

 « قاقرو نبل ةعصق هعمو 2؟لجر هيلإ رضحيف هلخئاد سلجو « مايألا ضعب

 « كنوحخخ ايو : لاق «؟ ك ةش شيإ » : لاقو هيلإ رظنف « هيدي نيب همدقف

 نبل اذه ناكو ءرضح دق مويلا تيأرو « ةلئاع يلو تلطبو يدنج تنك

 . هلكأي ءيش ريمألل مدقأ نأ يرطامعت بالطو . قاقرلا اذه تلمعو يدنع

 لجرلا لوانو . هطخب ةقرو بتك ىتح هذي دعي لو . « هللا مسرور :لاق

 نمل اهاطعأ لجرلا جرخف . ٠ ارب يكيلامم دحأل هذه يطعأ جرخا » : لاقو

 نود لجرلا ثبل ايف « 2حمق بدارأ ةينامث تناكو , هكيلامم نم هعم ناك

 .دوصرملا ضوح برق ةئيلخلا نمتب شبكلا ةعلق راوجب وهو «يلواحلا عماج (3)

 .1هك 16ه :4 كرابم

 فارشألا نم ةعامج اهتكس ةرهاقلاب حوتفلا باب جراخ تاراح ينامث نييمطافلا مايأ يف تناك (0)

 . مهب تيمسف اهوتطوتساو نيينيسحلا

 75٠١ 13 ططخلا ,يزيرقملا ؛موو م يدنشقلقلا

 نووالق نب دمحم رصانلا اهأشنا قينيحلا نم اهيلإ لصوتي ريبكلا جيلخلا ىلع رطانقلا هذه (*)

 ,1*؟/ا/؟م ةلس

 1١44 :1 ططخلا «يزيرقملا

 .«ةيتيسحلا داركأ نم يدنجو : معجب يئاولا) يدفصلا يف (4)

 .؟مهرد ةئامتسب هل رمأو» : يدفصلا يف (0)

 ناش



 نزوو ء ةنوشلا نم ةلومحلا ىح نزوو « ةنوشلا نم اهلمحو بكر // نأر 1١9

 . هلزنم يف ةلغلاو الإ لجرلا تاب امو «ةلومحلا قح

 اوفتكا اذإف . لكأي نم لخديو ماعطلا عنصي ديعلا رضح اذإ ناكو

 « قبط لك يف ةوالح نحصو يدابز عبرأ اوعضيو ءرابك قابطأب لخدي

 , هيلإ ريسي ىتح ناكملا كلذ يف دحأ عدي ملو , هناريج ىلع قرفي ام لوأو

 قدصتي لضف امهمو ءمهئامسأب ناملخلا مث هكيلامم ىلع مث هدنج- ىلع مث

 . حق بدرإ هتنوش نم دحأ عابأ رصمب هتماقإ ةدم هل فرعي ملو .هب

 «. ضرم هارتعا هنأ هل ملع الو . تاماعنإو تاقدص جرخمي ناك عيمجلاو

 هنأ فرعُي ملو « نيتعفد وأ ةعفد ةعمج لكألا رفز لكأي نأ ليلق ناك هنإف

 نم الإ «يش هعقفر نم ىزجو كيلامملا نم وأ هتعاج نم دحأ دوج

 . هتنارخ

 نيجال راد ءارشش هل قفتا دحاولا دبع اغبقآ نأ ةفيرظلا هتكن نمو

 « سانل اهترواجم ةريثك كالمأ ذخأو , رهزألا عماسل ةبيرقلا ؟"”ريكنشاجلا

 فقو نيكاكدلا تناكو ,هناكم يف عسويو اهيرخي نيكاكد ىلإ جاتحاو

 نأ هلاسو هيلإ ماقو . ةمدخلا نم هجورخ دنع اهرمأ يف هبطاخف « ناتسرملا

 يف ةحماسملا نكمي امو فقو اذه نأ هعجارف « اهنع فقولا ضرعيو اهعيبي

 .«؟نيكاكدلا اذهب لمعت شيإ » : لاقو « مسبتف هيلع حلأف . كلذ لثم

 نسحأ ءيمي ناكم ىلع كلدأ » : لاق .«لبطصا // اهلمعأ ديرأ» : لاق ظا#

 .«؟دنوخ اي نيأ يف» : هل لاق . ؛ ديج عستم ليخلل نوكيو ٠ عسوأو اهنم

 هيف لمعأو . ليطصا هلمعا رهزألا عماج ذحو . ناطلسلا رواش » : لاق

 وهو هنع عجرف «, « كلذ الإ كزوعي ىقب اف « تاروخ دركو ليخلل لياوط

 ىلإ رظن ىل يذلا حوطسلا ولع ىلإ موي علط هنأ اضيأ كلذ نمو . نالجخ

 ةنس رفص 4 يف يفوت «ةرهاقلا ءارمأ دمحأ .يكنشاجلا جابريز نيجال نيدلا ماسح وه (1)

 387+ يناثلا نيرشت الا

 7/1 17 رجح نبا ؛8"87 :7/5 كولسلا «يزيرقملا

 اننفيأ



 وا

 ركنأف ء(«؟9ةليوز ةراح يف نوكي ام ىلعأ لمعلا عستم عقرتم «)جنهذاب

 ىسومل هنأ هوغلبف «هربخ فشكو « ٠ ؟ اذه نوكي نملو : لاسو ء كلذ

 مهاطعاو هكيلامم ضعبو ناملغلا بلطف « يقاسلا رمتكب ريمألا يقريص

 ىلإ جيهذابلا اذه اودهو تيبلا اومجهأو : لاقو . يحاسمو سوؤف

 نكمي ال هبابو قولغم هودجو يقريصلا تيب ىلإ مهروضح دنعو .« ضرألا

 رمتكبل علطو هناكد قلغف « يريصلا كلذ غلبو . هوفرع اوعجرف ءهحتف

 فطليو هيلإ لزني نأ هفّرعو « ةلودلا لاله نبا بلط رمتكب رّيسف ,هفّرع

اكو « هيف ةعافش رمتكب ةهج نم هلأسيو « ةيضقلا
 لاله نبا نأ ملعي ن

 هيلإ لزنف . ناتسرملا يف هل قيفر هترشابم ببسب لالدإ هيلع هلو هراج ةلودلا

 ملف ,دوهيلا يف عفشي ةلودلا لاله نبا هللاو اج : لاقو . هآر ةعاس

رّيس يقاسلا رمتكب نأ هفّرعو ءهفطالو هيلع
 عفشيو « ببسلا اذهب هتمدخل ه

 دق ةيعرشلا رومألا نإ هلق » // : لاقف « هفريصو همالغ رمأ يف هلأسيو هيف

 نأ ىراصنلاو دوهيلا ةعيب لصأ نإف ع هنع جورخلا نكمي ال ءيشب تمكح

لو « ملسملا ةملك ىلع مهتملك ولعت ال
 ؛ نيملسلا ةرامع قوف هترامع ولعت ا

 ةرامع ىلإو يجنهذاب ىلإ رظنا علطأف ءرصم ءارمأ ربكأ يننأ ملعي اذهو

 رياس فلاخ دقف , دوهيلاو ىراصتلاو نيملسملا يقاب تنأ يلو 2 يتب

 مهسبلا نم هللا نعل ةنوحخ ىراصنلاو دوهيلا « ةلودلا لاله نبا اي , كلملا

 ىلإ هفطالي لزي مو . «اهعمجأب رادلا تمده همدهب مل ىتم هللاو , رع بوث

 . هولع مدهف جنهذابلا ولع مده نأ لاحلا رصتخا نأ

 لخديؤ ءةقيب بيرق ناك هنإف « ناتسرملا رظان وهو ناك هنأ ًاضيأو

 :يلي امك 00075 هفرع دقو «تويبلا يف ةيوهتلل ذفنم موز
 كرسمس عمطامالع ة مل كلام كعلم هعصجما لع نك

 طمعا ةدوسوإ ل 17

 اهزنأ يتلا ةليوز ةليبقل ةبوسنم يهو لاحم ةدع ةليور باب نيبو ابتيب ةرهاقلاب ةريبك ةلمم (1)

 . ام تيمسف ةرهاقلا نم ام ناكم يف ىلقصلا رهوج

 .14 15 ططخلا «يزيرقلل
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 دعصي كلذكو « ليللا يف رضحي مل مهضعب دجيو مهدقفتيو ةلفغ ىلع مهبلإ

 دجيف . باغ نمو رضح نم ملعيو ء نينذؤملا دقفتيو ةنذاملا ولع ىلإ

 نم فرعيو رضح نم دجيف ءاهريغو سردلا نكامأ لخدي كلذكو « ةعامج

 رضحي نأ ىصوأو « ةمدخلا نم لزن موي ىلإ هنم جرحلا كلذ عمجو . باغ

 ملف ءاورضح دق عيمجلا دجوف لزنو « ناتسرملا يف ةفيظو هل نم رباس
 دحاو سانلا وعدي راصو . هقلخ اوملعي اوناكو « مهيديأب يصعلا هكيلاممل

 برض هفاتكأ ىلع يصعلاب هكيلامم يديأ هتذخخأ لخد نم لكو . دحاو دعب

 نبا نيدلا نيز خيشلا ريغ هنم ملسي ملو ءاذه عيمجلاب لعف نأ ىلإ ملْؤم

 لمدف « ةروصلا هذه // ىلع هارو تقولا رخآ يف رضح هنإف . 0'2يناتنكلا ظ 1

 عجري مل راهنلا كلذ نم يقبو « ماقو هذخأ نأ ىلإ هعم فطلتو هابنو هيلإ

 هثعافعو هتمحرب هللا هدمخت  ًادبأ هتفيظو نع عطقني نأ هنكي دحأ

 . - ةحماسو

 « هركذ مدقملا دفص بيان ؟2شمتيأ نيدلا فيس ريمألا يفوت ًاضيأو

 هدلول ناطلسلا هاطعأ مث « ةيروصنملا كيلامملا نم هلصأ لجرلا اذه ناكو

 نم دشأ دحأ ري مل ةومخأ ياطقرأ جامحلا نيبو هنيب لصحو . فرشألا كلملا

 دنع ةديكأ ةبحص لجرلا اذه نيبو ينيب لصحو « مهماظن ظفحو « مهتوخأ

 رثت لجرلا اذه ناكو . كركلا ةباين دعب ناطلسلا عم رصم ىلإ هلوخد

 يفوت .يعفاشلا نيدلا نيز خيشلا ,(يناتكلا) يناتنكلا نمحرلا دبع نب مزحلا يبأ نب رمع (1)
 . ةفارقلاب نقدو 2*1 ناسين //7/8 ناضمر 15 يف ةرهاقلاب

 ةركذت ءبيبح نبا ؛187 ١4: ريثك نبا ؛؟؟ه 5 يكبسلا ؛ 4517 481١ :؟ يدرولا نبأ

 ةخسن ىبهش يضاق نبا ! 400 :17/7 يزيرقملا ؛8هو ه4 :7 يونسألا ,؟41 +

 ولالا"  ظالالا# : نايلدوبلا

 بآ - زومت /775 ةنس ةجحلا يذ يف يفوت .نيدلا فيس ريمألا «يدمحملا هللا دبع نب شمتيأ 3

 ةلدفشل

 نبا ؟؟ا95 175 ةركذت :بيبح نبا ؛؟7١ : خيراوتلا نويع ءركاش نبا ؛ 488 :يرزجلا

 :1511//19 ينيعلا ؛474 غ5 ١: رجح نبأ ؛ظالاال :نايلدوبلا ةخسن .هبهش يضاق

 1 2151112151 اًكاتحا . 0و. نا. ط2 ل١ دا و
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 نم نوكي ام ةياغ يف يلغملاب همالك يف ناك , لغملا ناسلب فرعيو « سنجلا

 نم باتك رضح اذإ يرتتلاب هظفح يف ناك كلذكو « لغملا نيب ةحاصفلا

 يفوكلا طخ نم نسحأ نوكي هبتك اذإو « هباوج بتكيو هأرقي قرشلا

 ينربخأو . هل اوبجعتي طخلا اوريو ء قرشلا ىلإ هباتك لصو اذإو « ديجملا

 وهو كيلامملا اوضرعأ اغبتك مايأ هنإف ءهتداعسل ًاببس ناك هتباتكو همالك نأ

 وهو .ههجو نم حّولتف )قجفق نيدلا فيس ريمألا هآرف . ء مهتلمج نم

 « حيصف هآرو , هباجاف يرتتلاب هعم ثدحتو « هيلإ هبلطف « يرتت هنأ ءباش

 بجعف « لغملا باّتك نم نوكي ام نسحأ هدجوف هربخأو « هباتك نع هلاسف

 . هبتارو هتيكماج دازو هنم

 لاقف . باتك مهتبحصو قرشلا نم لسر ترضح هنأ قفتاو

 « باتكلا أرقو «اغبتك هسلجأو هوبلطف « « شمتيأ انل // اوبلطا ١ : قجفقو ١

 حلصي عاطقإ ذاطعأو هي اغيتك بجعف . نوكي ام نسحأ نم باوجلا بتكو

 ناطلسلا لاغشأ رياس ين برج نيمأ ةيرصانلا ةلودلا يف نكي ملو , هلثم هلثل

 ناطلسلا لوزن لوأ ناكو « هريغب ةلطسملا رومألا يف قثي ناك الو , هنم ربكأ

 شمتيأب ًاضيأ فرعف « اهتباين هالو [ ةيامعبسو ] نامث ةنس كركلا نم

 « ©"9ناطلسلا ةبيغ يف رصمب ةنطلسلا ةياين يلو مث « كركلا بيات يدمحملا

 يف هماكحأ انركذ دقو « ؟9ةبحرلا ىلع ادنبرخ ىقتلمل ركسعلا جرخ امل

 17٠١م
 )١( ةئس ىلوألا ىدامج يف ةامحب يفوت .نيدلا فيس ريمألا ءيروصنملا (قجبق) قجفق

 أيلول  لوألا نيرشت 311.
:5 

 رجح نبا 4438 01/5 يزيرقملا ؛ه6 :لويذ .يبهذلا 430 :4 رصتخملا ءادفلا وبأ

 يل

 . 1511 يناثلا نوناك ؟ /9/17 ةئس لاوش * يف كلذو (؟)

 «يبهذلا ؛؟58 551 لاب م يراداودلا نبا ؛!ل١ :4 رصتخملا ءادفلا وبا

 ١ .31/ :لويذ

 يرسغ اا كةرئالنا )ا, كلور نأكل 10 252 نا حلالا ةليدسم يهو ءاهحتفو ةلمهملا ءاربلا مصب (7)

 784 :ضرألا طسب باتك ؛ديعس نبأ .ةناعو ةقرلا نيب تارفلا

 سضسن



 قفتاو « 0'2كورلا ةنس فشكلا رمأ يلو مث « ةبيغلا بيان لقتساو « هتبيغ

 . هركذ انمدق ام هماكحأ يف

 قفتاو «ىلاعت هللا اهفرش .ةكم ىلإ 'ةضيمح فلخ ناطلسلا [ ه ]دّرجو

 « ةعامج برعلا نم لتقو « ةلخن يداو بيرق ©"0ةَئز ىلع لاتقلا نم هل

 - مالسلا اهتكاس ىلع  ةنيدملا ريمأ زاج نب روصنم هيلإ ناطلسلا ريس مث

 نم هل قفتاو « يدنج نيسخ وحن يف ناكو « يذأو ةنيدملا لخدي نأ هرمأو

 « يدنج ةيامثلث هتيححصو (* >ةقرب لإ 2 ادرج مث . هركذ انمدق ام لاتقلا

 1١45 :1/9 يزيرقملا ؛؟1417 - 585 :5 يراداودلا نباز .1716/9016 ةنس يهو(١)

 يف فرع حلطصم وهو .ءلبحلاب ضرألا سايق اهانعمو (شور) ةيطبق ةظفل كورلاو /١4(.
 وأ ةيعارزلا اهتاهيناكمإو اهبصخ ةساردو يضارألا ميسقتو حسملا ةيلمع هانعم ىطسولا نورقلا

 ةدعاقلا تناكو .ةلداعلاو ةيسانملا بئارضلا صضرغ نم ةلودلا نيكمت لجأ نم كلذو ءةيئدعملا

 ًاقفو ديزت وأ صقنت تناك ةدملا هذه نأ ىلإ ةراثالا عم ةنس نيثالث لك يضارألا كارت نأ

 . ةلودلا ةجاحلا

 نانو ان لم1 أل 0م. قب 1! للك اذه عألأا 2ث8 ةكبللا : ؟رلكتالا كوع اه مهلسمع ءا اعق

 عماسغلوصم قص طمتت لعله رجعمرداا للطب هلال عا ل1110 229١

 ةمركملا ةكم بحاص نيدلا زع ريمألا « يب. كلا ةداتق نب نسح نب دمحم يف يبأ نب ةضيمح (؟)

 18158 ناريزح 78 76٠١/ ةنس ىلوألا ىدامج 1/ يف ةبعش ينب يداو يف لتق

 نبأ ؛5١٠١ :؟ ةركذت .«بيبح نبا ؛117 :لويذ .يبهذلا ؛م : 4 رصتخملا ءادقلا وبأ

 14-241 :؟ رجح

 تاذ ةدلب مويلا يهو .ةكم ضرأ نم ةلخن يداوب ةيرق :ةميزلا (118 :*) توقاي يف ءاج م

 .884 887" : ١ رساجلا .ةمركملا ةكم ةقطنم تارامإ نم .ىرقلا نم ددع اهعبتي ةرامإ

 . 31819 راذآ ١4/0/19 ةنس مرحملا ؟١ يف كلذو ()

 ,87/ : 1١ رجح نبأ 4155150 :1/1؟ يزيرقملا ؛ 588 :4 يراداودلا نبا

 ,مدق 17٠١-15٠١ نيب رحبلا حطس نع عقترت ةحيسف ةيريج ةبضه ىلع موقي ريبك عقص (8)

 «قرشلا ىلإ ةبقعلا نود ام وهو «ةيرصملا رايدلا نم بوسحم ابنه مسق ىرقو ندم ىلع لمتشي

 سمح يأ) سلباطنب اهتنيدم مساو ,برغلا ىلإ ةبقعلا قوف ام وهو ةيقيرفأ نم بوسحم مسقو
 .(ندم

 .5و1- 391 11 يدنشقلقلاب ١4 ١6 :ه قامقد نبا: 91: يريمحلا 4884 - "84 ١: توقاي

 .هيبيللا ةيريهامجلا ندم نم مويلا ةقربو
 لطلاب 1 قلل زال - الح

 ضرفل



ب رفعج برع نيبو هنيب ةلتاقملا نم هل قفتا ام انركذو
 هراصتناو ؟"”رمع ن

// دالب ىلإ هرفس ىلع هيأر قفتا مث « هركذ مدقت اك ءهيلعظ ١
 «قرشلا 

 نيب حلصلا عقو نأ ىلإ ناطلسلاو نابوجو ديعس وبأ نيب هلّسرتو

 هاطعأو ءةهقدصو همالك اودسحتساو « مهيلإ هرفس رركتو « نيتفياطلا

 وبأ ةهج نم دحأ رضح اذإ ناكو « هروضح دنع فلأ ةمدقت ناطلسلا

وكي ال نأ مهناسل نع ناطلسلل اولوقي نابوجو ديعس
 ٠ شمتيأ ريغ لوسر ن

 ةيسورفلا اوركذيو « ةولخن هعم ةيكساخملا ءارمألا اوسلج اذإ ناطلسلا ناكو

 ام دهاش مكيف نم اولوقت متنأ » : مهل ناطلسلا لوقي « نالفو نالف اوّدعيو

 نوميم لجر هنإف « شمتيأ اوركذا ةبرجتلاب متركذ اذإ « ءالؤه نم هوركذت

 هركشو «ء رصتناو الإ برح يف فقو الو ءماضقو الإ رمأ يف هرّيس ام ةّرعلا

 . ( هعم نوكي نم لك

 ىقبيو « ةلماك ةنس هب ماقأو « جلافلا ضرم هباصأ هرمع رخخآ ناكو

 هوخأ نم ىكتشا زكنت ريس نأ ىلإ ءاهيلعزكعتي ةاصع هديبو ةمدخلا لحدي

 شمتيأ رّقسو ءرصم ىلإ هروضحب ناطلسلا بتكف . دفص بيان ياطقرأ

ماشلا بيان عم قفت ام هل قفتا اهيلإ لصو امو . دفص ىلإ هناكم
 امم « 

 دعب هتافو تقفتاف ء هب هاصوأو ماشلا بيانل ناطلسلا بتكو « هركذ انمدق

 . ليلق
 رهظأ « هتافوب اوربخأو « ماشلا بيان ىلإ دفص نم يديربلا بكر الو

 هدصقم // لان هنوك رورسلا هيلع رهظو « هب ةتامشلا ماشلا بيانو
 ناكو .

 "7و « هماركإب هيلإ بتكو « ناطلسلا هرصن ال ريثك رمأ هنم هرطاخ يف يقب

 يديربلا هيلإ رضح يذلا تقولا كلذ يف علخو « هيف هاوكش عمسي

 « يديربلا فاتكأ ىلع اهامرأ شكرز زارطب اهسبال ناك ةيظرق ءهتافوب

ث ,هب ةتامشلا هنم تقونلا كلذ رمألا رهظف
 مسرو ء دشملا رمتكب بلط م

ءرجح نبأو يزيرقملا يف هتمجرت رظنا (0)
 .ناقباسلا ناردصملا 

 . لصألا يف ةرركم :ملو (5)

 انفقفو



 ؟"0هرادنزخ بقاعيو . هدوجوم ىلع ةطوحلا عقويو . دفص ىلإ بكري نأ

 باوج دري نأ ىلإ ىقبيو هل هدجي ام ذخأيو 4 ءيش هدنع نأ ركذي نمو
 ناطلسلل بتكو « دلو هل فلخي مو تام هنإف . هرمأ يف مسري امب ناطلسلا

 نم ريثك رهوج اهدنع هتجوز نأ ةافاشم هفّرعو « هكولمم ةبحص هتافوب هفّرعي

 ناطلسلا ملعو ء هربخ لصو املف . مهنيب هلّسرتو ءدالبلا نم هروضح رثأ
 ياطقرأب لمعن فيك » : لاقو « ءارمألا فّرعو « اريثك ًافسأ هيلع فسأت

 دفص يف دحاولا يفوتف «دالوأ ةثالث هل ناك رصم ىلإ رضح امل هنإف « هوخأ

 جرخم تقو » : لاقو بجاحلا بلطو ء«هوخأ يفوت دقو . هروضح دنع
 دقو . كوخأ يف كيّرعي ناطلسلا هّلقو هتيب ىلإ حور ةمدخلا نم ياطقرأ

 وف . «٠ ةوخألا نم مكنيب ام ملعي هنإف , كل هلام عيمجب كل مسر

 هيلطف ء ضرألا ساب لمتدو هازنع لمعو نزحف « هفّرعو هيلإ بجاحلا

 هنأ ماشلا بيان باوج بتكي نأ راديودلا فّرعو // هاّرعو هيلإ ناطلسلا ظ :٠68

 ريسيو . هوخأ ىلع هب معنأ دق هنإف . شمتيأ لام عيمج نع ةطوحلا عفري
 . رصم ىلإ نيموركم هتيشاح رياسو هتجوزو هكيلامم

 لزن هنأ ءهتوم ببس نع تلأس امدنع « هكيلامم نم ةعامج ينربخأو

 ماقأو ء هنم لكأف ديص كمسب هوتأو موي فصن اهب ماقأو « نيعلا ىلإ

 يف هوبكرأ مهنأو « ليخد هيلع لمخدو , ميظع جهو هداؤف يف دجوف « ةعاس

 ركذو « ةعفد نيعبس وحن دفص ىلإ نيعلا نم هعولط يف برش هنأو , ةفحم

 ماشلا بيان ىلإ هرّيسي ناك مهتيشادشخ ضعب نأ «كلذل نيدلقملا مهو , يل

 دنع راص نأ ىلإ مسلا هيقس ىلع ةقفاوملا يف هقحتسا هنأ امبرو « ةدع عوفد

 لاق هتيشادشخ ضعب نأو . « هاذاتسأ ايو » : لوقيو حسبصيو يكبي هتافو

 : لوقت ةعاسلاو تلعف يذلا كذاتساب تلعف . كرات اي « لعاف ايو : هل

 دشملا رمتكب لصو امل هنأ ًاضيأ ينربخأو . « ؟ هولوقي اذكه اذاتسأ ايو

 هتجوز لع لخدي نأ دصقو .هتعامج رياس كسم ماشلا بيان ةهج نم

 . شامقو دقن نم ابي امو «ريمألا وأ ناطلسلا ةنازخت ىلع ثدحتملا وه (1)

 1111185. دما اكلم جمقمل لاح, 1ضل0, لآل [2ئ1ط - 122

 اضفنا



 الإ دحأ لع لخدي ام . هللاو» : تلاقو ههجو يف بابلا تقلغف . طاتحيو

 2 يدنع هلامو ناطلسلا كولمم يجوزو ناطلسلا ةيراج انأو « يسفن تلتق

 مهرمأ يف رساكو « هتبقاع رمتكب يشخف و« هتجرخأ يذاتسأل تلصو اذإ

 ءرصم ىلإ مهرفسو مهزيهجتب ماشلا بيان نم 220[ رمأ ] رضح // نأ ىلإو +٠

 . رصم ىلإ مهرّفسو مهنع ةطوحلا عفرف
 ءيش ناطلسلا فّرعف «ءيش هتكرت نم هل لصحي نأ وشنلا دصقو

 ناطلسلل ذخنأ ء هيلط رضح الو . هيلإ ضرعتي ال نأ هفّرعف ء كلذ نم

 ماعنإ هتافو لبق بتك دق دجوو « فياظو بابرأ مهبترو هكيلامم نم ةعامج

 يفلأب يمسإب موسرم مهتلمج نمو « مهيلع معني هتداع تناك ةعامج ىلع

 فلأ نيثالشب وحنب هريغو رثتلا سنج نم صخشو سانلا ضعبلو « مهرد

 لاح يف هبتك ءيش لك » : لاقف ءاهيلع ناطلسلا ياطقرأ رواشف « مهرد

 لخد ام هنأ هتبيحصل بصعت ريغ نم لوقنو . عيمجلا انفوف :هيفوأ هتايح

 درتفا ةلصخخ هيف ناكو ء حمسأ الو , هسفن نم مركأ كولمم لغملا نم رصم

 عجري ال قحلا مكح يف هل رهظ اذإ « ةريثك نكامأ يف اهركذ مدقت دق اع

 ناطلسلل ينمدقو . سانلا نيب يريبكت ببسو لإ نيتسحملا نم ناكو . أدبأ

 ام بيارغلا نم هنم تعمسو « ريخ لك هنم تلن ىتح « بيانلاو نيتعفد

 « ناطلسلا عم هل قفتت تناك رومأ نم هريغو خيراتلا اذه ىلع هب تنعتسا

 . هلع افعو هتمحرب هللا هدمخت  هريغو قرشلا دالب يف هل قفتي ناك امو

 قرشلا كلم "”ديعس وبأ يفوت ركذ

 ءادنيرخ ناطلسلا // هوبأ ةافو دعب قرشلا كلم ديعس وبأ ناكو 50-0

 .قايسلا اهاضتقا ةفاضإ )١(

 كلم يلوشملا وكالوه نم اغبأ نب نوغرأ نب ىتيجلوأ) ادنبرخخ دمحم نب (ديعس وب) ديعس وبأ (1)
 قوت .(ربتلا ءارو ام كلام فارطأو مورلا دالبو ناسرخخو ناجيبرذأو ةريزلاو قارعلا) قرشلا

 ةذم مكح نأ دعب 18768 لوألا نوناك يناثلا نيرشت /الا“+ ةنس رخآلا عيبر يف بقع نود

 يف رمألا راصو ءوكالوه ينب كلم ضرقنا هتوميو «ةيناطلسلاب هتبرشب نفدو ءةنس نيرشع

 اننا



 يفوتو « ةيامعبسو ثالث ةنس نازاجغ دومحم هوخأ دعب كلم ادنبرخ ناكو
 كلملا ىلوتف ,ديعس وبأ هدلو ةيلوت ىلع اوقفتاو « ةيامعبسو 20)ةرشع عبس ةنس

 «ميلاقألا رياسو ودرألا مكح هدالوأو وه كلمو . نابوج ريمألا هتلود مكحو

 وهللاب فوغشم لجر ديعس وبأ ناكو . لتقلا نم قفتا ام هل قفتا نأ ىلإ

 لغتشاو هرهشأف « هدالوأو نابوج لشق نم نكمت نأ ىلإ كلذ متكو برطلاو

 مهعمجو اهريغو دادغب نم نيبرطملا بلطو ىهلملاب عمتجاو « بارشلاب
 ىلإ هتعنص يف داجأو . برطلا نم هريغو دوعلا ةعنص مهنع ذخأو هيلع

 « قرشلا لهأ هنع اوذخأو . برطلا جرختساو « ةبرطملا لاوقألا فنص نأ

 هنع ركذو ءوهللا يف هاتو . هسلجم يف ىهلملاو ةاضقلا عامتجاي ىنغي ناكو

 ناكو . نينسلا ضعب يف الإ حاكنلا رمأ مرح دق ناك هنأ ةريثك ةعامج

 هوجولا نم تناكو «, 292نوتاحخ دادغب نابوج تنب هتجوز ىوهب فوغشم

 اهنأ ةريثك ةعامج تركذو . اهنم نسحأ لغملا تانب يف نكي مل نسحلاب ةعدبملا

 كلذب اهنأ اولقنو .اهيلإ هتافتلا ةلقو هحاكن ةلقل ديعس وبأ هركت تناك

 ©[ام ] ةيناثلاو . لغملا ءانبأ دحأب تقلعت دق تناك امبرو .هتلتق ببسلا

 . مهاوسل قارعلا

 نبا ؛988 899:٠١ يناولا ءيدفصلا ؛191-197 :لويذ .يبهذلا :يف هتمجرت رظنا
 نودلخ نبا ؛و148 :7 ةردو ءالالا لالا :؟ةركذت «بيبح نبأ ؛١ا/ 1:١4 ريشك

 رجح نبا ؛ظ١١ :بتكلا راد ةخسن ,هبهش يضاق نبا 48١5 :؟/5يزيرقملا ؛445 98

 :ًاضيأ رظناو .5084 :4 موجنلا «يدرب يرغت نبأ ؛ 188-1510 7
 ةطانالتال. دما. الكطقمعم 0م. تننل 2 هما ظلال. 0مل هنااا 1". 244 - 5 100501

 ل1 كامأمع 110 لل م67 - 720١

 رداصملاو 51111.1:14( ه1. الاانا »5) ةعجارم دعب حيحصتلاو ءاطخ وهو ءرشع مست# :لصألا 0١

 يثادحلل ةرصاعملا

 تيب كلام هللا لضف نبا لوقي ,مكحلا يف اهجوزل اهتكراشم ىلإ هتراشإ ضرسعم يو (؟)
 تمكحت ةأرما نأ اننامز براق نمع انعمس الو ءاننامز يف انيأر ام اننإف ٠ (507 :ناخزكتج

 7885/9 ةنس نوؤاك ابرأ ةفرعمب اهجوز ةافو دعب تلتق .هاهمكحت
 ردا وكل, 0م, نال. 1010.720 : 43١ :1 رجح نبأ ؛ 4١05 :7/7 يزيرقملا

 .قايلا اهاضتقا نيترصاحلا نيب ام (؟)

 ضل



 رضحو « ىلاعت هللا دنع كلذ ملعو .اهتوخأو اهوبأ // لتق نم اهسفن يف و

 رثكأ نإف « يبرعلاب هرعش نم هتجوز نابوج تنب يف هتافنصم نم. رصم ىلإ
 نيبرطملا ضعب ينربخأو « لغملا ناسلو مجعلا ةدعاق ىلع تناك هفيناصت

 : تايبألا هذه ىنغ ةيبرعلاب فئص امل هنأ هسلاجي ناك يذلا

 يداؤفب ًانكاس اب يبلق كّلمت نم اي
 ٍدقرب لحتكي مل ينفج كدعبدعب نم
 يدايقل ًاكلام اي يىمسج لَ كاوه

 ٍداعبلا اذه دعب نم لصون دع نِيئاف

 : هلو

 بيجعلاهنسحب اياربلا نتاف اي
 بولقلا بلاس ايا يناعملا لماك اي

 يبيصن ىوملا لف ىدفم اي ترّيص
 يبيبح اي هللاب ىنخملا يلع فطعاف

 نيرشعلا بيرق قرشلا مكحو . ةنس نيثالثو ةثالث هرمعو يفوتو
 . هدعب تفلتخاو . ةنس

 ناكو « شيلا بيقن اجوراص 27نيدلا باهش ريمألا يفوت ًاضيأو

 لبق هتداع تناكو ءربلا كلذب "”ديصلا يف ناك ناطلسلا نإف . ةأجف هتوم

 وهو . هفوقو دنعو « مهزانم سانلا لزنيو قيرطلا ىلغ فقي ناطلسلا لوزن

 ىلإ لمحو ء ضرألا ىلع يفوتق ٠ هولزنأو ضرألا ىلإ لام . هسرف رهظ ىلع
 هدعب شيلا ةباقن يلوو ء ةفارقلا باب جراخ هتبرتب نفدو , ©9ةنيدملا

 نيدلا مراصو (1984 191 : 5) رجح نبأو (1515 558 : 15 يفاولا) يدفصلا قو ؛اذك )١(

 «ءاجوراص نبا دمحأ نيدلا باهشو 4١08( :7/1) يزيرقملا يفو ؛ءاجوراص

 .«ديعصلاو يدفصلا يفو ؛ يزيرقملا يف اذك (1)

 .ةرهاقلا ةئيدم :دوصقملا (؟)

 نس



 . 20[ شاتكب نيدلا ردب ريمألا ]

 نفدو // دوعسلا وبأ ةيواز خيش ©”نيدلا فيس خيشلا يفوت ًاضيأو
 يرسيب نيللا ردب ريمألا كيلامم نم لجرلا اذه لصأ ناكو ءاه

 فيطللا دبع ] نيدلا فيسب فرعي ناكو  هتمحرب هللا هدمغت - ىسمشلا

 ديج لجر ناكو . اهخيش لمعو « ةيوازلا يف عطقنا دق ناكو , نابلب [ نب
 ءةنس نيسمح ةدم ةيوازلا خيش ماقأو . نيدلاو ةّفعلاو ريخلاب روهشم

 .  هتحرب هللا هدمغت  يفوتو

 ناكو « ةنازنلا رظان «©”يهجوجلا نيدلا يالع يضاقلا يفوت ًاضيأو

 ءايؤرلا ريسفت يف لمع هل ناكو « بهذملا يكلام « نيدو ملع هل لجر
 . - هتحرب هللا هدمغت  ةنازخلا يف ةدم ماقأو

 ليلا ءافو

 ميلاقألا رياس لمشو « عارذ رشع نامث كرابملا لينلا ءافو ناك اهيفو

 ٠ يرلاب

 [ اهثداوحو ] ةيامعبسو نيثالثو عبس ةنس لوخد ركذ

 اوعقوي نأ بلح بيانو ماشلا بيانل ناطلسلا بتك ةنسلا هذه يفو

 يلرت 4١14. 17/7 ىزيرقملاو 371 ١: يعاجشلا ةعجارم دعب هانتثأ امو ؛لصألا يف طقاس )١(

 71844 يناثلا نيرشت م/1/48 ةنس ةرخآلا ىدامج الا/ يف روكذملا شاتكب

 .531/4 77/17 يزيرقملا

 رخآلا عيبر 11/ يف يفوت .نيدلا فيس خيشلا «يرسيلا هللا دبع نب نابلب نب فيطللا دبع (5)

 , 1888 لوألا نوناك 4/9/5 ةنسا

 .12300 1 رجح نبا ؛ 4١8 : 7/7 يزيرقملا ؛وا1 1١ : نايعأ ,يدفصلا

 .«نيسمحلو سمخ» يزيرقملا يفو ؛اذك (5)

 8 يف يفوت . يكلاملا نيدلا ءالع يضاقلا .(يهجوجلا) يرجوملا دمحم نب هللا رصن نب دمحم (4)

 . ةفارقلاب نفدو 17768 بأ 79/4 ةنس مرحملا

 .408 :هسفن ردصملا ؛يزيرقملا ؛ 4071 :يررزجلا

 اذن



 نكامأو عايض مهءاعاطقإ نم جرخأو « لضف لآو انهم لآ زابخأ ىلع ةطوحلا

 27 يطسش ىلع معنأو ماشلا بيانل ًاضيأ جرخأو .ء بلح ءارمأو ماشلا ءارمأل

 تعطق برعلا نأ كلذل ببسلا ناكو . انهم نبا ىسومل تناك ةعيضب ًاضيأ

 . مهعم ناك ام لك اوذخأو « نيرفاسملا راجتلا نم ةعامج ىلع قيرطلا

 دالوأ رياسل بتكف « ناطلسلا فّرع بتكف « ماشلا بيانل اوكش اورضحو

 مهل مدع يذلا راجتلا لام اودري // نأو مهيلع راكنإلاب لضف لآو انهمو ١

 راجتلا ءالؤه عم هل دحأأ انبرع نم نكي مل هنأ ناطلسلل باوجلا اوبتكف

 نع نيجراخ «فالحألا يهو .«"”ديبز ينب نأ فرعي ناطلسلا امنإو « لكشم

 « سانلا رياس نم اوبسكيو . تاقرطلا يف اوفقي مهو « ةنطلسلا ةعاط

 نم ريشك جرخأو « ببسلا اءأهب ناطلسلا جرحف . رقتسم مهل فرعي سيلو

 عجرف « ميظع دوقب ىسوم درو نأ ىلإ ةنسلا كلت اويقبو :مهتاعاطقإ
 . ضعبلا رمتساو .« ضعبلا مهل ناطلسلا

 29 ناّبللا نيا ةعقاو ركذ

 ملع هل نابللا نب نيدلا سمش خيشلاب فرعي لجرلا اذه ناك

 يوت .زاجحلا مرت ىلإ كركلاو ءاقلبلا برع ةبقع لآ ريمأ ؛نيدلا ردب ريمألا «ةيبع نب يطش (1)

 . 17744 راذأ /!48 ةنس ىحضألا ديع ةلبل

 148 :؟ رجح نبا ؛ا/له8 :/15 يزيرقملا ؛ ١187 - 181 :15 يناولا .يدفصلا

 8 مهو ؛ةيكولمملا ةنطلسلا ةعاط نع اجرام ماشلاب تنكس يتلا ةيبرسعلا لئابقلا نم ةليبق (؟)

 ةبراضلا فالحالا ديبزو ء(ناروح) دحخرص ديبزو ؛قشمد لوح (جرملا) ةطوغلا ديبز :قرف

  لضف لأ رايد راوجب

 يف يفوت . يعفاشلا ناّبللا نباب فورعملا نيدلا سمش خيشلا .نمؤملا دبع نب دمحأ نب دمحم (*)

 نع .ةنس 59 هلو ١848, يناثلا نوناك 58/044 ةنس لاوش ؟8 يف ماعلا نوعاطلا

 .«يعفاشلل مألا بيترت» : هتافئصم

 :؟ يونسالا ؛1١11 :»8 يكبسلا ؛158 :؟ يفاولا ,يدفصلا ؛971 :لويذ .يبهذلا

 نبا 48901 8م. 58 رجح نبا 4750: 8/5 يديرقملا معو :4 يعفايلا ؛مل»
 2154158 : 5 دامعلا نبا 330 21/1 سايا

 انااا



 ؛ خياشملا نم ةعامجو ةيردنكسالاب ؟'"توقاي خيشلل ةبحصو . بدأو

 ,هريغو ظعولا يف ملكتيو رصم عماج يف هسولج بجوأ ملع لّصحو

 ملكتي ناكو . سانلا هتدصقو ةريثك ةعامج هيلإ تعمتجاو « نآرقلا رسفيو

 نم لصف ركذيو . هيف ىلاغتيو همظعيو توقاي خيشلا قح يف ريثك مالكب
 2يبرغملا نباب فرعي لجر هل بصتناف « ةيلهاجلا يف اهذاختاو مانصألا رمأ

 دوجسلا نإ : لوي هنأ ابنم لوصفب ةعامج هيلع دهشو .رصم لهأ نم

 يضر «ةباحصلا دحأ ىلع توقاي خيشلا مظعي هنأو ,9”2ءوركمب سيل منصلل

 دوهشلا كلذب مظنو ء // اهعامس هركي كلذ نم ءايشأو « مهنع هللا ظ 11[

 ىوعد هل نأ مهفّرعو ؛ ماكحلاو (؛)ةاضقلا يضاق ىلإ رضحو ءارضحم

 ضعب عم عقي امبر ناكو , ةاضقلا ةهج نم بلطف « خيشلا ىلع اهب يعدي
 اوفرع نأ ةاضقلا اودصقو « مهدالوأ ىلع تكنيو « ةاضقلا قح يف سانلا

 بجوي ءيش لجرلا اذه ىلع تبث اذإ » : ناطلسلا لاقف .هرمأب ناطلسلا

 ىلإ بكرف ٠ نيدلا سمش خيشلا كلذ غلبف . «هوبلطأو « هب ينوفّرع لتقلا

 ًادسح هلصق لجرلا اذه نأو ءةروصلا هفّرعو يلكتج نيدلا ردب ريمألا

 كلم لآ جاحلاب عمتجاو . كلذ ىلع ةاضقلا هدعاس امبرو . هل

 ناطلسلا اوفرعو « هدنع هيلع اونثأو . ناطلسلاب اوعمتجاف 7*1 يريطخلاو

 نأ هرمأ ىهتن ىهتناو . اذه نم ءيش يف عقيامو .ردقلا ريبك لجر اذه نأ

 يضاقلا هفرعف . « هوبوتتساو « لجرلا اذه اوبلطاو : ءاضقلل لاق ناطلسلا

 اوسلجي ىرخأ ةعامج هعمو لجرلا اذه نأ » [ ينيوزقلا ] نيدلا لالج

 او . مهعنميو مهبلطي نأ هل مسوف . «اولهجيو « ملع ريغب اوملكتيو

 راذآ /الاا ةنس ةرخآلا ىدامج يف ةيردنكمالاب يفوت .دهازلا خيشلا «يلذاشلا يشبحلا توقاي )١(

 ليف

 . 1١ :5 دامعلا نبا ؛ 5١4 :4 رجح نبا ؛8ه8 :7/9 جيزيرقملا ؛ #١7 :لويذ « يبهذلا

 .«يكلاملا يبرغملا بتاكلا نب دحاولا دبع» :(887 صر يرزجلا يف 0)

 . ؟مرمم ريغ (404 :1/1) يزيرقملا يف ممر
  ينيوزقلا نيدلا لالج ةاضقلا يضاق (؛)

 .و151- ظا٠7١ نيب ام ةنسلا هذه تايفو يف هتمجرت درتس .يريطخلا نيدلا زع ريمألا رمديأ ()

 انآ



 2 هبوتتساو ,ةافقلا سلجم يف رضحو , خيشلا بلط هنأ ىلإ لاحلا

 . هريغو عماجلا يف مالكلا هعنمو , هركذي ناك امع عجرو

 نأ هعنمو « يربعجلا نب ؟"هرمع نيدلا نكر خيشلا ًاضيأ بلطو

 رضحم هيلع بتك // هنأ هفّرعف « يضاقلا عم ضوافتف « هتيواز يف ملكتي و ٠١

م ركذي هنأو « لتقلا هيلع بجي رمأ يف ملكتي هنأ
 « ليلخلا ميهاربإ بقان

 طحب اضيأ ناكو « كلذ ةريثك ةعامج هنع ركذو ميهأربإ هلج ربق ىلإ ريشيو

 لكب مهيلإ ريشيو مهيلع تكنيو مهيف ملكتيو « هديعاوم يف ماكحلا ىلع

هعنم ةعامجو ءاضيأ يشكرزلا خيشلل مالكلا عنمو ء ةشحاف
 اوسلج نأ م

 . اوملكتيو

 م . 2 8 .

 يدرمزلا فيرشلاو '”يِسْلرُبلا نبا ةعقاو ركذ

دصق فيرشلا نأ هنيب ةنتفلل ببسلا ناك
 ةكرسب ناكم ةرامع 

 نبا دصقف ء ضرأ ةعطق ىلإ جاتحاو « يسلربلا رادل رواجم (©طومرق

بلطلاو لاؤسلا هيلع رركف ؛ءيشهيطعي نأ ىبأف . اهيف يسلربلا
 ملف « 

 هيرتشي ركح مث نأ هفّرعو ء دوصوق نيدلا فيس ريمألا ىلإ علطف « هقفاوي

 هل لجرلا ناكو . مهرد فالآ ةرشع ةدياف هل لعجي وهو ءلاملا تيب نم

 نوصوق فرعو ءريثك لام هيف لذبي ءيش يف ماقأ اذإو « ةلياط ةداعس

 نوصوق ريسو «لاملا تيبل لام ا لمحو ءركحلا هنم ىرتشاو « ناطلسلا

هتف /ةنسلا نم مرحملا رهش يف كلذو (1)
 

 .8*1 17/17 يزيرقملا ؛ ١77 1:14 ريثك نبا ؛194 :لويذ ؛ يبهذلا ؛ه11 : يررحلا

 117/10/41 ةنس ةجطلأ يذ خلس يف يفوت .نيدلا نكر خيشلا ءيريعجلا ميهاربإ نب رمع (؟)

 .37 410 ناسيا

 ىلإ“ :"/7 يزيرقملا

 1 سيمخلا ةليل يفوت .تويبلا رظان «نيدلا ءالع يضاقلا «يسلربلا ميهاربإ نب هللا دبع (*)

 طالت كلاأتلا 0م تا 0 1 0000 ةنس مرحملا

سقملاو قوللا نيب هيف ةكربلا هذه (4)
 . 

 154-118 :7 ططخلا «يزيرقملا



 ملأ هدنع لصحف . « يركح لخاو , كترامع ذخو» : يسلربلا نبال لوقي

 اهيف ركحو « ةريثك نكامأ اهيف أشنأو ءاهرمع دق راد تناكو ؛ ميظع

 ع هيلع تفتلي ملف « ءارمألا نم هريغو نوصوق // ىلع لخدف « نكسللاظ [١

 ريامعو هزنتسم ًاناكم اهيف هل رّمعوءضرألا فيرشلا مّلستو هترامع برخأو

 . نآلا ىلإ ةيقاب ىهو « ةريثك

 نيفي رشلا نيب ةكمب قفتا ام ركذ
 نأو « ةثيمرو ةفيطع نيفيرشلا نع ربخأو « ةنسلا هذه يف جاحلا درو

 لحخدي هنأ ىلع هيف ماقأو ')رم نطب دصقو . داوقلا عمج ةثيمر فيرشلا

 ةثيمر روضح هغلب |ماف ء اه ميقم ةفيطع فيرشلا [ هومخأ ] ناكو . ةكم

 رحبلا ةهج نم رضح نمو نميلا راجتو نيرواجملا ىلع كرابم هدلو طلست

 ةثيمر غلبو . ريثك داسف  ىلاعت هللا اهفّرش  ةكم يف دسفأو مهلاومأ ذحخأو

 لع اهلهأ اوملطف .٠ ,ءةكم ىلع موجهلا دصقو هتعامج يف بكرف كلذ

 اوعلطف . كيلامم رشع وحن رصم نع ىرتشا دق ةفيطع ناكو « راوسألا

 باحصأ نم ةعامج اولتقف . باشنلاب مهومر اولصو الو . علط نم ةلمجب

 ءةكم داوق ءاربك نم اناك هوخأو هلصأو .داوقلا ةلمج نم لتقو . ةفيمر

 نماث يف مهتعقو تناكو , مهليخ تجرختو نيبراه هعم نمب ةثيمر عجرو

 ريمأ ريسو . جاحلا رضح ثيح ىلإ مهنيب رمألا يقبو « ناضمر نيرشع

 فوخ ًاضيأ ةفقولا رضحي الو « مهنم دحأ // رضحي ال هنأ مهفّرع بكرلا و1
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 "”قشمدب يردبلا رداهب ىلع ضبقلا ركذ

 هل مسر دق ناك (5يردبلا رداهم نأ هيلع ضبقلل ببسلا ناك

 بيان ريسو « رهشأ اهيف ماقأو « كركلا ةباينب . هركذ مدقت امك . ناطلسلا
 هلزعب ناطلسلا مسرف « كركلا لهأل هضرعتو هملظ نم اكش ماشلا

 هل قفتاو « ماشلا بيان نم هرطاخ يف يقبو , 20مدقم قشمد ىلإ هروضحو

 هبرضف هشادشخ بلطو . ملْؤم برض هبرضو هكيلام ضعب ىلع جرخ هنأ

 دنع هل عفشي نأ هيلع لخدو , يرخفلا اغبولطق ىلإ برهف ٠ هقيفر لثم

 .يردبلا رداهبب عمتجاو بكوملا اغبولطق بكرو . كلذب هل معنأف . هذاتسأ

 ببسلا اذهب جرحف . هيف هلاؤسو هتعافش لبقي نأو « هكولمم رمأ يف هلأسو

 اغيولطق ىلع حقتا نأ ىلإ مهنيب رمألا لصتاو . يكنم مالكب همّلكو
  هبرضب دصقو , هذخف تحت نم ((7سوبدلا هيلع بذجو « مالكلاب

 « ةداعشلا راد لزنف « كلذ ماشلا بيان ىأرو « مهنيب ءارمألا تلخدف

 تماقو // « ةيضقلا نع هربخأف ء هربخ نع لأسو « هيلإ اغبولطق بلطو ِظ

 هقح يف ةءاسالا نم هلعف امب رداهب ىلع اودهشو اورضح يذلا ءارمألا

 ٠ هرضحيو هيلإ بكري نأ مسرو « بجاحلا زكنت بلطف . بدألا ةءاسإو

 هياوج درف « هفينعتو هبتع يف ماشلا بيان ذخأو , هرضحأو هيلإ بكرف

 نأ ىلإ هلوق يف شحفأو . هلاق امم حبقأب هيلع درف « همتشف يكنم باوج

 .اصت يفسويلا ةياور ينيعلا تبثأ )١(
 ظلم :1811//10 ينيعلا

 .315140-1788 /ا/١4 ةنس سلبارطب يفوت .نيدلا فيس ريمألا «يردبلا هللا دبع نب رداهب (5)

 .5114 :9 موجنلا ءيدرب يرغت نبأ ؛ 808 : 7/17 يزيرقملا ١: 4١( يعاجشلا(؟5)

 .«فلأ ةمدقت ىلع قشمد ىلإ هروضحوو :(ظا١ه :7/5911) ينيعلا يف

 ١9( :ثوبع) ركاش نباو (258 صر يرزجلا يفو ؛ظلدمو ١: مؤ ينيعلا يف اذك (؛4)

 .ةهفيس يرذبلا بذجو»

 ؟ع؟



 29[ بيانلا ] كلامتي ملف . 279 ةبيلصلا يف يبص تنك تنأ» : هل لاق

 هقيس اوذخخأو . هناهأو , بجاحلا هطحشو ءارمألا تماق نأ ىلإ جرحلا نم

 اغبولطق قح يف هنم قفتا ام هفرعي ناطلسلل بتكو « ةعلقلا هب اوعلطو

 . ءارمألا روضحب هيلع هبدأ ةءاسإو « هقح يف هدعبو يرخفلا

 بكري نأ راداودلا "”راشاط رفسب مسر « ناطلسلل هربخ لصو الو

 ماشلا ىلإ بكريو « رمتشط نيدلا فيس ريمألا دفص بيان ديلقت ببسب

 رداهب رضحيو ء دفص بيان رمتشط ىلع ةيصولاب ناطلسلا باتك هيطعي

 . ةعلقلا هب علطيو ءهديقيو ءارمألا مادق هبرضيو ةداعسلا راد ىلإ يردبلا

 رداهب بلط مث « رمتشطب ةّيصولا عيمج زكنت فرعو « ماشلا ىلإ بكرف
 علطو هديقو «. ةاصع يتيام نم وحن هيرضو هوحطبو «ءارمألا روضحب يردبلا

 . قشمد ةعلقب نجسلا هب

 اوعيبي ال نأ مهل مسرو « ةرهاقلاو رصم ةرسامس وشنلا بلط اهيفو
 هتلكأو ء لوفلا عدز بدجأ // دق ةعاسلا هذه تناكو . ناطلسلل الإ لوفو ١1

 ةعامج ديعصلا دالبب نأ وشنلا غلبو . بيلاودلا لاح فقوتو . يردب سانلا

 دامعلا ردوصو . عيمجلا ةرداصمب ريسف « ةريثك بيلاود مهو ءادعسلا نم

 , ةلغ بدرإ ىفلأو مهرد فلأ ىيام مهنم ذحأو ىوخأو اسنهبلا بستحم

 . ةلودلا رمق دالوأ عقارو ء برعلا ريمأ 0ع زاعز نبا كلذ بيقع رضحو

 تيج ةبيلصلا يف بياس يبص سمألاب تنك تنأ» :(1» )١: يعاجشلا ينو ؛ينيعلا يف اذك )١(

 .ةرهاقلا يحاوض نم عضوم ةبيلصلاو .«ةمرح يلع كل لمعت مويلأ

 ف .موجنلا « يدرب يرغت نبأ

 .ظاعم 981١//11: ينيعلا نم نيترصاحلا نيب اه )١(

 يف ةيردنكسالاب ًالوتقم يفوت . يرصانلا راداودلا ينادراملا نيدلا فيس ريمالا .(راشاط) راجاط (1)

 37141 لوليأ - بأ /747 ةنس لوألا عيبر

 717-531 1:5 رجح نبا 4514 :37/7 يزيرقملا ؛لالك 075 يناولا . يدفصلا

 هل ذخأو ك9 ناريزح  رايأ /47 رفص يف يفوت .نيدلا باهش ريمألا «عزاعز نب دمحأ (4)
 تأ .ريثك لام
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 لهأ نم ةريبك ةفياط ىلع هوبأ مكحو . برعلا رباكأ نم لجرلا اذه ناكو
 اهركذت تويبو ةريبك ةداعسو ءارمأ ديعصلا يف ناك تقولا كلذ نإفء ديعصلا

 ضيبقو « دلو ةيام دلوتسا هنأ هركذ مدقت يذلا ©"0دادقم تيب مهنم سانلا

 رفح امل اهأشنأ يذلا ةيرصانلا هنكسأو . هنع جرفأ مث . ناطلسلا هيلع

 تيبو عزاعز تيبو ,ةلودلارمق تيب مهنمو «ةيرد دكسا جل لخ

 دق لجرلا اذه ناكو . ديعصلا كولم اوناك ةريثك رافنأ مهو . فارشألا

 دجو : لوقي ناك نم مهنمو هتداعس تمظعو دالبلا مكحو ع هرمأ مظاعت

 هل ناك هنإف , ةعارزلا نم هتداعس نأ : لوقي ناك نم مهنمو « ةريبك ايابخ

 نيب فرعي ملاذهو . فافخألا سبلت ىتح رّبكتو « قزر نادف فلأ وحن

 , ؟9يناورملا نبا نيدلا يالع تقولا كلذ اسنهبلا ّلوت دق ناكو « برعلا
 هيلع هّوجتو ردقي ملف ,ءافخلا سبل // تقولا كلذ هعنمي نأ دصقو ظ

 اوملكتو .وشنلا مادق رضح ةلودلا رمق دالوأل هتعفارم لصح الو « ءارمآلاب

 جرعف ةيلام مه سيل ةلودلا رمق دالوأ نأ وشنلا اوربخأو . ًاضيأ هقح يف

 هلع ىلإ هبلطي نأ انسهبلا يلاول بتكو « عزاعز نبا دصقو « مهنع

 هباودو هلام ىلع طاتحاو . هيلإ رفسق « هدوجوم رياس ىلع ةطوحلا عقويو

 نمو « هتيشاح بقاعيو هبقاعيو هرضحي راصو « هدوجوم رياسو , همنغو

 يف نارطق فل نأ هتبوقع نم غلبف . ةرصعم يف هل ناك ليكو هبقاع ام ةلمج

 ,الخأ :9/؟ يزيرقملا 1-١4 :١يعاجشلا

 هتاول ةليبق نوطب ىدحإ ةريدح يتب نم بارعأ عزاعز ونبو
 . 84 87 :بارعألا نم رصم ضرأب اع بارعإلاو نايبلا ؛يزيرقملا
 هلاومأ ترثكو هرمأ رهتشا دق ناك .ديعصلا نابرع دحأ يودبلا سامش نب (مادقم) دادقم )١(

 7 /ا18 ةنس بجر 18 يف دمحم رصانلا ناطلسلا هيلع ضضبق .(أركذ دلو )٠٠١ هدالوأو

 هتكسأو .آلالغو الام هدازو فنع جرفقأ مث ةدم لبجلا ةعلقب هنجسو 118 يناثلا نيرشت

 .هذعب نم هبقع يقبو ءاهرمعو كانه ماقاف .ةيردنكسالا جيلخ ىلع اهأشنأ يتلا ةيرصانلاب

 7810 8ك 1 4 رجح نبأ ؛ هال :7/5203175:1/37 يزيرقملا

 ةئس لوألا عيبر 4 يف ديعصلا ىلع ناطلسلا هلو .أطخن وهو «يناوربلا نبا :لصألا (؟)
 هجرت تقبس دقو 4٠/! ةنس يفوت .ةريثك ءامد كفسو ملظف 17737 يناثلا نيرشت 7 /0*

 .37 مقر ةيشاح 7014 ةحفصلا يف
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 مو «رانلا ىلع هرهظ حّولو هاّرع مث . اهدقوأو هعباصأ ىلع هّقلو « قورخ
 ماقأو « هلزعأو « هيلع مقنو ء ناطاسلا هبلطف « ةليلق مايأ كلذ دعب مقي

 تلمتشا يذلا ناكو . عيرس ىلاعت هللا هاقلو .كلذ ببسب ميسرتلا يف مايأ

 «لالغلاو باودلاو لسعلاو ركسلا فانصأ رياس نم عزاعز نبا ةطوح هيلع

 هلل دجوو , 230[ مهرد] فلأ ةيام سمخو فلأ فلأ ىلع هتطوح تلمتشاو

 نيرشعو يتيامو ء دبع نيتسو ؟''ةيرفن ةيجرف ةيامعبرأ شامقلا نم
 تعجتاو « هتمذ يف مهرد فلآ ةيامب ةجح هيلع وشنلا بتكو , ؟”ةيراج
 اذه نأ هربخأ وشنلا نأ مهفّرعف . ناطلسلا عم هيف اوملكتو ء هببسب ءارمألا

 جرفأو هبلطو « هنم لاملا ذخأو « هياع اولد يذلا لتقو ًابلطم دجو لجرلا

 ديدح نبا كلذكو ) . هيلع تبتك يذلا فلأ ةيامب هيلع // معنأو هنعو 8
 نيسمخ ةرهاقلاو رصمب هل ناكو ء مهرد :فلأ ةيام هنم لخأ (90ةلحملا يضاق

 , 0*2( رانيد فلأ

 بلطو ءرصم ىلإ رضحف 2(”يصمالا نيدلا ملع بلطب بتك اهيفو
 . هام بحاص (!لضفألا

 اهودجوف . عماجلا يف ةعمجلا ةالص دحب ةصق تعقر مايألا كلت ينو

 )١( يزيرقملا ةعجارم دعب نيترصاحلا نيباه 1١5/7 1404 .

 ) )5.يرقب» :هسفن ردصملا يفو ؛اذك

 ) «ةيراج نيرشعو ةئامو» :ًاضيأ

 .ةيبرخلا ةيالو رقم تناك ءةبرصملا رايدلاب ةروهشم ةنيدم يهو .حتفلاب (4)

 43٠١ :» يدنشقلقلا +117 113 :ميوقت ءادفلا وبأ ١54 -5* :© توقاي(#)

 .هسفن ملقلاب شماملا يف كردتسمو + لصألا نتم نم طقاس نيسوقلا نيب ام

 ةئس رخاوأ يوت .ةيحرلا ةباين لوو .تابالولا يف لقت .نيدلا ماع ريمألا « يصمخلا رجتس (3)

 , قاؤل نيدلا ردب نم ًالدب نيواودلا دش , ب يك صم ىلإ هؤاعدتسا ناكو . 181/0048

 411/8 9 رجبج نيا ؛4ى4 118 يلاولا .يدفصلا ؛8 ١: يعاجشلا

 1 ل لا ك1

 رصات لضفألا كلما . يلع نب ليعامسإ نب دوم ى» : لضفألاو طخ وهو ءمراصلا :لصألا (؟)

 , (هتمحجرت تقبس دقو) 1843 188+ 1/417 _ ا/الا نيب امأةاح يلو يذلا يبربألا نيدلا
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 لدت ةمحلم هدنع هنأو ءةاضقلا يضاق عقوم ينريصلا نبا نيدلا نيز يف

 ٠ بارشلا سلجم ىلع هايإو وه عمتجي هنأو . ريطخ كلملا 27نبا كلمت ىلع

 يلاولل مسر اهيلع فقو الف . ةنطلسلا [ يف ] هعمطيو ٠ هيلع اهأرقيو

 . كلذ ىلع رّرقُيو فّوحيو دّدُي نأ مسرو  ةعلقلل علطف هذحأو . هبلطب

 اوثدحتو «, لدعلا راد ةاضقلاو نيدلا لالج يضاقلا علط نأ ىلإ هرمأ يقبو

 هنأو « ةقباس هل نكي مل لجرلا اذه نأ هوفّرعو « هيلع اونثآو , ناطلسلا عم

 جارفإلاب مسر نأ يلاولا زاجو « ةاضقلا عقوم ةدم هلو ءريبك تيب نم

 , هلع

 «دالبلا رفاسي ناك نمم اهريغو راجتلاو مراكلا نم لصاولا َّلق اهيفو

 2"”عيرو مهرد ىلإ لصو ىتح محللا سحنو « مانغألا ىتح ةراجتلا بلجيو

 ناكو « مانغألا بلجب بلح بيانو « ماشلا بيان ىلإ بتكو . لطرلا

 موقي منغلا سأرلا اورضحي اوناك مهنإف ءوشنلا ببسب رصم نم اهعاطقنا

 ©"0يقاوسلا جاتحا مث « مهبلج عطقناف « نيثالث هل بسحي مهرد نيتسب

 نع تفعض // بيلاودلا يف يذلا راقبألا نإف . راقبأ ءارش ىلإ بيلاودلاو ظ١

 نبال وشنلا مسرو ءرصم ىلإ مهرضحأ ريسف « مياهبلا كلذكو لمعلا

  ةقوسلا نم اهلهأ رياسو . ةنيدملا راجت ىلع مهيمريو لزني نأ رباص

 نيكاكدلا بابرأ نم دحأ قبي منو  اهلهأ رياسو «©)رسايقلا راجت اوعمجف

 ضعب ينربخأو « هِسْمْحَب مهردلا ناكو « باودلاو رقبلا هيلع ىمر ىتح

 يفوت دقو ءريطخلا نب دحوأ نيدلا فرش ريمألا يدلو دومحمو دوعسم نيوخالا دحأ هلعل (1)

 . 1955/19/48 ةنس نوعاطلاب

 5451:1٠١. موجنلا . يدرب يرغت نبا +844 58 :# رجح نبا : يف اهتمجرت عجار

 :رظنا «ةيرحبلا كيلامملا ةلود يف موحللا راهسأ روطت نعو (؟)

 مك[1101, لاو ماعم طب 300 +311 (3هطاعمم لعو معدل

 .ةعلقلاب يبلا يقاوسلاو :(4 04 :37/5) يزيرقملا يف "

 .«رصمو ةرهاقلا رسايق» :ًاضيأ (4)
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 «")ءادوس ةعبسب هيلع عقوف . هحبذو رقب سأُر هيلع ىمرأ هنأ ريرحلا عاتص

 ةيامب ةباد لك تامامحلاو نيحاوطلا لهأ ىلع باودلا تقّرفو « لطرلا

 ىلع دحأ رسجب ملو ءاذه نم ميظع ملأ يف سانلا تيقبو « نيرشع ىوست

 . كلذ ىلإ ناطلسلا ليم نم اوملعي ام لجأل هرمأ يف مالكلا

 [ قاحسإ جاتلا نب ] ىسوم نع ةبوقعلا لاطبإ ركذ

 ولولو وشنلا دصقو . ةطساو ريغ نم ىلاعت هللا رمأ كلذل ببسلا ناك

 وشنلا نأ كلذل ببسلاو «ء ةبوقعلا لاطبإو « هعفنل ببس ناكف هاّرضي نأ

 « ىسوم لتق نم نكمتي نأ هزجعأ ثداوحلاو ملاظملاو ماكحألا كلت عم

 رخآ ناكو « هلمأ هيف هللا هغلبي ملف « توملاو ءوّسلا دصاقمب دصقي ناكو

 يف تبعت « دنوخ ايو : ناطلسلل ولول لاقو ءوشنلا عم قفتا ولول نأ هتبوقع

 هنأو « هدنع قودنصلا نأ فرتعاو ءهتلتق دقو « ىسوم عئاصلا لعافلا

 كديإ يف شيإ » : لاقو ءهركنأ مثاذك موي يناثو ءانيلإ هرضحي

 . « هجرخأ امو تومأ انأو ء هرضحأ امو « يدنع قودنصلا // ؟ لمعت و 4

 « هذئع نم جرخو . « تومي نأ ىلإ هلتقا حور » : لاقو « ناطلسلا جرحف

 نيعم نبا بلطو « هلتق حابأ هنوك ريبك رورس كلذب ٌرسف ءوشنلا فّرعو

 هنأ ىلع هدنع نم جرخو « هدنع هربكتو هّرست رومأب هدعوأو « هيلإ مدقملا

 . ىسوم اوجرخأو , برضلا يف اهفرعي ةعنصب هلتقيو عراقملاب هبرضي
 « مهتداع نم يهو ةعرقملا ''2”بيِش نيعم نبا دقعو بابلا مهيلع اوقلغو

 « هوبرضيو بيشلا دقعي عراقملا تحت دحأ لتق اودرأ اذإ مهنأ .هوركذي اك

 ةيهلالا ةردقلاو « ةردقم لاجالا نأ اوملعي ملو « هلتقيف هبنجي قزم حفيف

 1/* يواسي ابنم مهرد لك نأو «تامسم ريغ ىلع ءاسأ يهو ءءادوس مهارد :دوصقللا (1)
 ةرقل مهرد
 1115. ؛9١11 :ةيبرعلا دوقنلا "يلمركلا ؛ 407 :دوقنلا «يزيرقملا ؛ 489 :# يدنتقلقلا

 مك[, لمع ممعلعوم 7. ككل 5

 . (جابركلا) طوسلا ريس وهو (؟)
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 قوف مويلا كلذ هبرض ناكف ء هريغ نم هسفن يف ام غلبي نأ لمأ نمل ةزجعم

 حبصأف « تومي هنأ ىلع هولاشو ءتيملاك عقو نأ ىلإ بيش نيسخو نيتيامل

 هنأ ىلع هولاشو « لوألا ©2)برضلاك هبرضو موي يناث هرضحتساف « يح

 لوقي نأ هفّرعف ءةعاس دعب توهي هنأ هّرشب وشنلل ولول لمخدو « تيم

 . هنفدي هجرخيو . تام هنإ ناطلسلل

 ولول بلط ناطلسلا نأ ءىلاعث هللا ديري امل ءتقولا كلذ قفتاو

 د مديهو ىرسألا ذخأيو « ةرامعلا دشم هتبحص جرخي نأ مسرو

 اطلسلا مايأ ىلع تينب رادلا هذه تناكو , ةحاس اهلعجيو « 29ةباينلا

 نينامثو عبس ةنس رمخأ يف  هتمحرب هللا هدمغت //  روصنملا كلمل ظ ١

 ىلإ تيقبو « اهيف سلجي «”9ياطنرط ناكو . كابش هل لمعو « ةيامتسو

 . عامجإلاب ةباينلا ماكحأ لطبتو « اهمدهب مسر

 : لاقف ء ىسوم رمأ يف هثرو امل ص ّلْخَت دجو كلذب ولولل مسر املو

 « قاحسإ جاتلا نبا عناَّصلا لعافلا اذه رمأ يف مسرت شيإو ءدنوخ ايو

 نم رثكأ شيعي يقب امو مروو ءهستتن نم ةعلقلا تقبعأ دق هحياور نإف

 عجرت الو : ناطلسلا لاق . « ؟ جنرفالل هملسن ناطلسلا موسرمف « ةعاس

 .«همسق ناك شاع شاع نإو ء تام تام نإ هرمع عم هيلختو هبرضت

 عل ذي

6 

 .«برطلاك» :لصألا )١(

 اكسو 317480 - 1718/53/4 ةنسس يفلألا ثووالق روصنملا اهانب ,لبجلا ةعلقب اهعضوم (؟)

 اهمذه ىتح اهكابشب سلجت باوشلا تناكو .ةنطلسلا بئان ياطنرط نيدلا ماسح ريمألا

 نوصوق ريمألا اهداعأ مث :ةرازولاو ةباينلا لطبأو ء7٠»0 /ايسبب ةئس رصانلا كلملا ناطلسلا

 .ناطلسلا ةاقو دعب

 .738 15١4 :7 ططخلا «يزيرقملا

 .نووالق روصنملا مايأ ةيرصملا رايدلاب ةنطلسلا بئان «يروصنملا نيدلا ماسح ريمألا «ياطنرط (؟)

 119/544 ةلس قوت

 نبا !818 118 ريثك نبأ ؛ع#.٠ عه 5 يناولا «ءيدفصلا ؛44 : يعاقصلا نبا

 . 541 :1/ موجتلا ءيدرب يرغت نبا +184 :1 ةركذت «بيبح
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 مظكف هب مسر يذلاو ,ناطلسلا عم هل قفتا يذلا وشنلا فّرع جرخف

 . كلذل

 لخدو « ةباينلا راد مده يف اوعرش [2١١ رفص يرشع عباس يف ]و
 رضح هنأ نإ نوصوق بتاك يفصلا نع هفرعو « ناطلسلل كلذ بيقع وشنلا

 وحن ناطلسلا نم هيلع قلعتي يمصلا نأ هفّرعو , باّتكلا دهاش صخش

 نع هترشابم مايأ اهرضحي ناك يذلا رجاتملا ببسب مهرد فلأ ةيام نم

 مهرد فلأ ةياملا وحنب هدرفمب ناتكلا فنص ىلع هققاحي هنأو , "2زيلجق ريمألا

 اذهو : [هل] لاقو ء همصاخو نوصوق ناطلسلا بلطف . ناطلسلا قوقح

 نم عقو يذلا رمألا هفرعو , « هيلع هوجتيو يقوقحو يلام ذخأي كبتاك
 2 يدنع هتملختسا يذلا تنأ « دنوخ ايو : نوصوق لاقف « رشا مالك

 ناطلسلا قفتاو . « هدلج ذخأي ءيش هل رهظ اذإ ناطلسلا ؟ شيإ // انأوو 1:

 رضانح وشنلا نوكيو ملكت يذلا لجرلاو ٌنيِِفوتسملاو ولول ريسي هنأ هعم
 هفرعو . يفصلا بلط نوصوق جرمخو . ؟ ْنَم ةهج يف قحلا اورصبتو

 دهاشلا اوبلطو ء رضح ًاضيأ وشنلا بلطو ُنيَيِفوتسملاو ولول رضحو . لاحلا
 قاروأ جرخي راصو . يفصلا هققاحف يلمح مالك ملكتي عرشو « يفاكلا دبع

 . دهاوشب يفصلا اهّدسيو يفاكلا دبع اهلوقي اع يذلا قوقحلاب

 يفاكلا دبع بسي راص . هتجحب نحلا يفصلا نأ وشنلا ى

 رواشأو . سانلا ىلع بذكت . كلاو » : لوقيو , نوصوق 7 ةنعليو
 لصقناو . مهتلا هسفن نع يفني ىتح مالكلا كلذ نمو «٠ « ناطلسلا

 .ةنسلا نم رخخآلا عيبر نمأت يف لمعلا زجنأ دقو 4٠١. :7/7 يزيرقملا نم نيفقعملا نيب ام )١(

 .؟١41 :هسفن ردصملا

 ١8 يف يفوت. نيدلا فيس ريمألا ءراد حالسلا يرصانلا سيلجق وهو «سيلجق» مسرب ًاضيأ دري (9)

 . 31١ يناثلا نيرشت 78/10/81 ةئس رفص

 ؟144- 148 1 رجح نبأ ؛!؟74 137/17 يزيرقملا 7مم :4 يراداوذلا نبا

 جامل طك النحل 0مم تامل

 .«يفصلل ققاحملا لجرلا مهعمو» :(411 :7/5) يزيرقملا يفو ءاذك (5)

 ضنا



 . هضرغ وشنلل لصحي ملو , لاحلا

 ربنملا ىلع نم هلوزن نم نيدلا لالج يضاقلا ناطلسلل فقو اهيفو

 نأ ناطلسلا فّرعو «هللادبع هذلو ببسي هدي سابو ةعلقلا عماج نم

 ناطلسلا تاقدص لأسي هدلاو نأ هئآس هنأو « ًاركذ دلو تعضو دق هتجوز

 كتنشب ىلع اهلبق لخد دق ناكو 3 ماشلا ىلإ دوعيو رصم ىلإ ! هروضح يف

 مسرو ؛ هودعاس ناطلسلا عم ملكت انو . 2')هرمأ يف هودعاسي نأ نوصوقو

 هيف ترثك هنأ هيفنل بجوملا ببسلا ناكو .رصم ىلإ هروضحب ناطلسلا

 شحفأو داز هنإف , قلخلا رياس نمو ءارمألا نمو سانلا نم // ىوكشلا ظ :٠

 ةيعرلاو ءارمألا لكاشو « قابسلاو ليخلا هيغ هرمأ نم غلبو « ةرشعلا ءاسأو

 يحتسيو . شحاوفلا كلت هنع عمسي ناطلسلاو «سانلا ءانبأو مهكيلامت يف

 يفو ءدوعي مث رصم نم نيتعفد هافن نأ ىلإ هيلع رمألا يوقو . هوبأ نم

 لع لخد هوبأ نأكو « ليفلا ةريزجي هوبأ راد راوجب ًاراد رّمع ةيناثلا ةدوعلا

 اهارتشاف « 2شورطأآلا نبا نيدلا سمش راد ءارش هلأسو « كركلا بيان

 ؛ اهرمأ يف عسوأو راد هراوجب أشنأ هدلو رضح الف . مهرد فالآ ةرشعب

 رياساهل بلجو « ةفورعملا عانصلا رياس اهيلإ رضحأو اماش مظعو

 مسر نأ ىلإ رمألا دازو . ناطلسلا نيع يف هومظعو اهربخ عاشو « نيخرملا

 مسرف هيف هوبأ لاؤس نم قفتا مث ءةدم ماقأو ءرصم نم هجورخب

 . هروضحب

 (راحتلا ةعقاو ركذ

 (9[ورف] مدعو 2 علخلا نم شامقلا مدع ةنسلا هذه يف قفتاو

 اوذخأيو ءرسايقلا اولزني نأ وشنلا رمأو « ءيش دجوي مل ىتح باجنسلا

 0 08 ةقرولا يق درو ام عجار )١(

 7 مقر ةيشاح 110 ةحفصلا يف هتحرت تقبس (7)

 . يفسويلا يف تدرو اك أصن ةعقاولا هذه ينبعلا لقن (؟)

 .ظلد د ظادأل : 19/1811 ينيعلا

 .41؟ 17/5 يزيرقملا نم نيترصاحلا نيب ام (4)
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 مو « تويبلا ىتح اومجهو . ؟١باجنسلا راجتلا ىلع يذلا تايجرفلا

 يف اوملكت راجتلا نأ هغلبو . اهباجنس اوذمخأو الإ ةّيجرف دحأ ىلع اوعدي
 ع نيبارم ةريثك راجت مث نأ راجتلا نع ناطلسلا فّرعف *. ةعقاولا هذه رمأ

 مهل راصو « ابرلاب سانلا اولماعي نأو « دنجلاو ءارمألا اورسكأ دق // مهنأوو
 ءرانيد فالآ ةرشع مويلا كلذ هنم بلط دق ناطلسلا ناكو « ةميظع ةيلام

 هل مسرف « مهيلع اهعيبي فانصأو ديدحو بشخ هدنع نأ ناطلسلا فّرعو

 يذلاو « ةرهاقلا نمو رصم نم راجتلا رياس بلط ريسف . لعفي [ نأ ]

 ميكحلاو ؟؟يرينعلا قباسلا نيا بلطف ةردق هلو . لومتم هنأ فرع

 نيسفورعملا نم ةعامجو يكعكلا نباو يكركلاو يلمرلا نباو يربنعلا

 فالا ثالثو رانيد يفلأ مهتم لك مساب بتكو « سانلا عم تالماعملاب

 رمأ ةعقاولا هذه يف ءالؤه عم ةييرغلا رومألا نم هل قفتاو . فلأ اهلقأو

 مايق يلمرلا نبا قح يف ماق كلم [ لآ ] جاحلا نإف « ميمتتلا نم بيرغ
 لطبيو . كهاج ىلع ةريثك ةراجتب رضحتي اذه نأ ناطلسلا هفرعف « ريبك

 يكعكلا نبا قح يف نوصوق ماقو ءوشنلا هفرع اك ناطلسلل يذلا قوقحلا

 «9مأ عم ةكلم تسو قدح تس تماق نأ ىلإ دحأ ىلإ تفتلي ملو « هريغو

 رانيد يفلأ هنم بلط وشنلا ناك ءرصم راجت نم صخش قح يف كن
 نم ةيراجب لصتم لجرلا ناكو « بشخ اهضوع هاطعأو اهذخأو

 // هوفرعو هومال مهيلإ ناطلسلا لمخد املو . [ ياغط ] دنوخ [ ي]راوج
 يفلأب بشخ هاطعأ هنأو .لجرلا رمأ هوفّرعو «٠ سانلا ملظ دق وشنلا نأ ظ 14

 يزيرقملا .باجنسلا ورق نم راجتلا تايجرف ىلع اء اوذخأيو :اهباوصو «ةيرطضم ةرابعلا )١(

 ا

 .«يزغلا قباس نياو “١18(: :1) يعاجشلا ينو ؛ ٠ :197/1911) ينيحلا يف اذك 22

 .4 مقر ةيشاح 0نلال ةحفصلا يف اهتمجرت تقيس دقو «ياغط دنوخ (5)

 باب ىلع ع راقم لاب يمجعلا نبا لتقو» ةيلأتلا ةرابعلا ظا 41١ ةقرولا شماه ىلع درو :ةظحالم

 تايضتقمو مجسنت الو فلتخم طخب يهو ديعلا باب ةبحرب راديودلا رادل رواجملا هتيب

 .قايسلا
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 لك نم ءاسنلا تماقو « هرمأ يف ىوكشلا اووقو « مهرد يفلأ ىوسي رائثيد

 . هيلع بناج

يطعت . كلاو» : [هل ] لاقو ءوشنلا بلط ناطلسلا جورخ دنعو
 

 جرخو « هيلع جرحو . همتشو « « مهرد يفلأ ىوسي رانيد يفلأاب بشخ

 نم ضعب بلط نأ الإ لغش 20هل نكي ملف . ىضر ريغ ىلع هدنع نم

 ةديافي بشخلا هنم يرتشيو . لجرلا كا كلذ ىلع ليحتي نأ هفّرعو ءهب قثي

 ء رجاتللا ىلإ لزنف . هموي يف هيلإ اهب علطيو « عيبلاب ةجحلا بتكيو « ةديج

 ذخأ ام هل يكشي عرشف « ةضرق غلبم ىلإ جاتح هنأ هفرعو ء هدنع سلجو

 «يخأايد» : لجرلا هل لاقف . بشخلا نم هيلع ىمر امو ءوشنلا هنم

 بشخلا ضرعأو هعم ماقف .«هيلإ جاتحم يننإف « « بشحلا اذه ينيروأ

 مكب ع« كردص قيضت ال « يحخأ ايو : هل لاقو . هبجعأ هنأ هاروأف « هيلع

 رانيد يفلأ هلامسر و : لاق . « ؟ هلامسر شيإو ء بشخلا اذه كيلع عقو

 (ف . « نامز رهش ىلإ مهرد فلأ ةديافب كنم تيرتشإ » : هل لاق . « لع

 (ملف . ةيوزه لا ليبس ىلع كلذ لوقي هنأ نظو حرفو « همالكب لجرلا قّدص

 // بشخلا لمحي نم ريسو دوهشلاب بوتكم مهنم لك بتك رمألا هعم ققح

 لخدو «.اهأرقو مهنيب ةعيابلاب ةجحلا هاطعأو وشنلا ىلإ علطو . ةجحلا ذخاوأو ١45

 ارا يا و ب. سل كاف ؛ سلجو ناطلسلا

 ام لع مويلا تبضغ ول يننأ كفرعأ ن نأ تدصقو « لقع يل ام لع جرح

 ياتكلاو داو ءارسألا تيداع يننأ كفرع دقو « ةرطق لإ | يمد نم لصو

 م ينم تبلط امو ؛ كحصن يف لكلاو ءأبع يل وا ملو ء يراوجلا ىتح

 يفلأب بشخ تيطعأ ينن أ ببسي لع تجرخو « هلم نع تزجعو ءيش

 بشخلا بلطل ترّيس كيدي نيب نم تجرخو « مهرد يفلأ ىوسي رانيد

 « بوتكملا جرخأو او . 2 مهرد فلأ ةديافب هعاب دق هتدجو .هنع هليشأ ىتح

 رضحا » : لاقف . ةيضقلا ققحي نأ تالملسلا راتخناو « ناطلسلا مادق هامرف

 .وشنلل دئاع ريمضلا )١(
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 لاقو . همادق فقوو . ناطلسلل هب لخدو هرضحا رّيسف . « لجرلا اذه

 ,دنوخ ايد : لاق . « ؟ بشخلا وشنلا كيلع ىمرأ مك ٠ كلاود : عهل]

 نيأآو » :لاق .« مهرد يفلأ ىوسي راثيد يفلأب ءيش يناطعأو 2 يملظ

 هل لاق .“0 ؟ مكب » : لاق . « نيدلاب هتعبأ , دنوخ ايو : لاق .«؟؟بشخلا

 فرتعاف . « اهب تعب يذلا هذه 2)كتجح نإف . حيحصلا لوق » :وشنلا

 . "2 ةثاغلا لع اوميقت // «. كلاو ١ : ناطلسلا باوج ناك امف « لجرلا ظ 7

 ذو ,عراقملاب هلتقاو ءوشن اي ُهَمَلَسَت ؟ ةديافب هيمرأ يذلا ءيشلا اوعيبتو
 رانيد يفلأ هنم ذمخأو , عراقملاب هلتقو ولولل همّلسو همّلستف . « هنم يلام

 ىلإ ناطلسلا لخخدو . هقلطأ نأ ىلإ ناطلسلا تيبب هيلع اولخدو . ىرخأ

 تدجوام ءوشتلا نيكسم » : لاقو . ةروصلا مهفّرعو مهبسو رودلا

 . « يلام لّصحيو ينحصني هنوك هبحي ًادحأ

 يدهاجملا نبأ نيبو «؟7يناملسملا بوقعي نيب قفتا كلذ بيقعو

 نم هيف ناك ام ببس ةرشع ةرمإ [ ناطلسلا ] ©"2هاطعأو . ©[ ةعفارم ]

 فرعي صخش نم لجرلا اذه أشنم لصأ ناكو . نيّدلا ةلقو ملظلا
 ليم هيفو مراكم هل لجر ناكو , طايعدب لوطسألا مكاح ناك ينادراملاب

 ءهتنبا هجوزأف ء باش وهو «, طايمد ىلإ يدهاجملا نبا دروو « بابشلل

 مث « ةرهاقلا يف ينسحملا نبا بيان راص نأ ىلإ لقنتو , طايمدب ماقأو

 وشنلل برقتف , ايند هل لصحو « طايمد لهأ يف وشنلا دنع ةعفارب ىعس

 سانلا نم هوبأ ناك . يدهاجملاب فرعي ناكو « ةرشع ريمأ راصو « هالوو

 كلملا دنع اباب مدختي ناكو .تاءورملا بابرأ [ نم ] نيينائبرلا دايجلا

 كتدقاعم» 0 77/12 يزيرقملا يف )1١(

 .ةثاختسالا :دصقي (؟)

 111514 موجتلاو يداي يرفت نبا يفو ؛هئاست» :(417 :5/9) يزيرقملا يف ©

 مب رخلا وأ ءاسنلا نع ةيانك رودلاو .همدرحلا»

 .«يملسالا بوقعيو يزيرقملا يف (؟)

 زيرقملاو طوطخملا نم ١48 ةقرولا ىلإ ًادانتسا فيضأ (ه)

 نبال دئاع ريمفلا نأ (ةقرولا سفن يف) لي امم دافتسي (5)

 ةلاادملاا



 نم راص ام 2"اغبتك // راص الف . هتنطلس لبق اغبتك نبا (')هاجملاو ١

 لجرلا اذه لعج , دهاجملا كلملا هامسو رغصألا هدلو نطلسو . كلملا

 ةمامع نكل ةتولك سبلي ملو « يفوتو . ةيراداتسألا ىلإ ةيبابلا نم هلقن

 هنأ قفتاو . يدهاجملا-نباب بقلي ناكف . هتافو ىلإ كلذ يقبو « ةرودم

 « مهتنسلأب :سانلا هتغضمو ةرمالا نم لصح ام يهيلإ لصحو دلو هل دلو

 نم اهريغو راجتلا لاومأ ذخأو . سانلا عم هدلوو وه ةرشعلا اوساف اوبلوو

 ينارصن بيرق بوقعيل ناكو « ةحيبق ةريس مهتريس تناكو . طايمد لهأ

 دصرتو . همرح ضعبل ضرعت هنأ يدهاجملا نبال اوفرعف :طايمديف رشابم

 هرمأ غلبق ءلام هشم لمحو . هرداصو . هيرضو هرهشأو هسبك نأ ىلإ

 ناكو ءوشنلا هاكشف . تاهجلا ينوتسم هولمع ملسأ امل ناكو « بوقعيل

 هدلوو وه هآر ,ءوسلا لخادم يف هعم لخندو . يدهاجملا نبا نو امل وشنلا

  هعفار ثدحت ام ىتم هنأ ملعو « ةداعسلا نم جوه مهقحل دقو , نايبص

 لخدتت ترتخا نإ الإ ةقاع كلام » : اهل لاقفءهل بوقعي ىوكشب قدص ايف

 . «ضرغ كل ىسي ال ىتح هلوق هفرعت يذلاو ء كب تلخد ناطلسلل

 وهشنلا لخدو . هنم // حارتسا مهتم بطع نم ّيأ وشنلا ضرغ ناكوإظ ١

 ع يدهاجملا نبا قح يف ريثك مالكب ملكتف بوقعي بلطو ء ناطلسلا فّرع

 مادق ريثك مالك مهيب لصحو  بوقعيو وه هرضحأف « هبلطب مسرو

 كليامع يهام . يضاقايو : اضيأ وشنلل همالك ةلمج يف ناكو . ناطلسلا

 يف ريمأ هتلعجو « شوبرش هسار ىلع تلمع اباب نبا دحاو تذخأ يذلا

 . ؟ هيلإ تفتلي الو ءهدي نم هيمري باتك ناطلسلا بتكي راصو ءرصم

 دنع جرحف « هتمرح ةلق نم ءيش هسلجم يف ركذي نم هركي ناطلسلا ناكو

 يلام صلخو .عراقملاب مهلتقا  ءالؤه ذخو» :ولولل لاقو . كلذ

 ٍناثلا نوناك 11/1/17 ةنس مرجملا 7 يف قوت .دهاجملا كلملا ءاغبتك لداعلا نبا (سنأ) صنأ (1)

1# 

 .1431ا/ 1١: رجح نبا ؛؟87 :1/7 يزيرقملا

 .اغبتك نبا : لصألا (؟)

 نان



 ءهيف بوقعي مالك نم ثعاب وشنلا دنع راصو «هيلإ مهذخأف . « مهنم

 بيهن هل مدقت دق لجرلا اذه نأ ٠» ناطلسلا فّرع [و ] . ةيضق هل فشكو

 همالسمإ نأو ء سانلا تانبل ىواسكو تاماقم اهب لمعيو . ناطلسلا لام

 . توملا هنم نيعت ميظع لتق هلتق نأ ىلإ هب لاز امو . « ببسلا اذهب ناك

 , ؟9يلواجلا [ رجنس ] نيدلا ملع ريصألا يف ىوكشلا تعقو اهيفو

 هنأو , نيقحتسم ©")اونوكي مل ءامكحلا نم ةعامج ناتسرملا يف بتر هنأو

 نم تاقدصلا رمأ يف سانلا ىلع قيضو « ناتسرملا يف هدنج ضعب بانتسا

 فايشأ // دحأ بلط اذإ ناك نأ ىلإ هرمأ نم غلبو « ةيودألاو ةبرشألا و 44

 وأ بارش قاوأ عبرأ رظانلا بتك اذإو . ةدحاو دعب ةدحاو هل دعي نيعلل

 نم مهريغو ناتسرملا نيرشابم رياس ىلع قّيضو « نيتقوأ اهفرصي هريغ
 « قازرألا عمطق ف غلوأو ءهيف ءيش لك رضحو . كيلاعصلاو ءارقفلا

 هفّرعيو يلواجلل لزني نأ هفّرعو بجاحلا بلطف . ناطلسلا ىلع بعصف

 ”7سلجملا يف نينثإلا موي ناك املو . هفرعو هيلإ لزنف . هيف سانلا ىوكش

 هل دشملا ريختو , ناتسرملا لاح طبض هنأ ناطلسلا فّرعو يلواجلا مدقت

 فرعت تنأ « نيدلا ملع ريمأ ايو : لاقو , همالك نم ناطلسلا لبقي ملف

 ريبك لجر اضيأ تنأو « سانلا ىلع قيضت الف , ةقدص هلك ناتسرملا نأ

 : لاقف . « مهب ةرشعلا ريثك كنإف ., ءاهقفلا مالك عمست نكت الف « اندنع

 « نيملسملا اهب اوعفتني نيباتك تعضو ىتح ءاهقفلل يترشع انأ « دنوخ ايد

 ع باوج هيلع دري ملف . « ناطلسلا انالوم نساحم نم هتعمج ام ًاضيأ هيفو

 . ناتسرملاب مهّدجتسا دق ناك ءايكحلا نم نينثا فرصب مسرو

 .ىلوألا ةيشاحلا 236 ةحفصلا يف هتجرت تقبس )١(

 .نوكي : لصألا (0

 نينثالا موي ةركب سلمي نأ ,ناضمر رهش ريغ يف .ةعلقلاب ناك اذإ ناطلسلا ةداع نم ناك (1)

 ةاضقك .ةلودلا بابرأ رابكب هسلحم يف نيستسيو .ملاظملا صالنل لدعلا رادب ريبكلا هناويإب

 . مهريغو ةبسحلا رظانو لاملا تيب ليكوو ةاضقلا
 .48 414 :14 يدنشقلقلا

 ؟6



 29نيدلا ءايض ببسب ''”يصافقألا نبا برض تقولا كلذ قفتاو

 امو , ةبسحلا يف هتمه ركذ مدقت دقو ءرصم ةبسح يلوتمو ناتسرملا رظان

 نأ راتخا هعيقوت بتك املو . ةمرحلا هتماقإو نوشلا ىلع // صرحلا نم هلعفظ 4

 هيلع بتكي نأ يصافقألا نبا أف « يلاوجلا ىلع بّترم همولعم نوكي

 حطبا جرحا » : لاقو «راديودلا راشاط بلطف . ناطلسلل هرمأ اكشف

 ٍبتكت نأ يأتو عيقوت ىلع ناطلسلا مّلعي نأ تئش فيك هلقو ء رظانلا

 . عيقوتلا ىلع بتكو « هب قرخخأو « هبرضو هيلإ جرختو 0« ؟ هيلع

 دق بلح بيان اغبنطلا نأ ربخأو « ماشلا بيان كولمم درو هيفو

  مدعلا لاح يف هنأ امبرو ءعرّضلا هقحلو فعضلا يف لخدو ء فعض

 نم مايأ دعبو . هل ناطلسلا ملأتو « بلح رمأ هيلوي نميف ناطلسلا ركفتو

 « ةيفاعلا ىلإ هججوت هذاتسأ نأ ربخأو . بلح بيان كولمم رضح . كلذ

 ع ةعلخ هيلإ ريسو ءهب ناطلسلا حرفف ءبكوملا بكرو . مامحلا لمشدو

 . هركشيو ةيفاعلاب هينبي باتك بتكو

 242 ا اما ل.ل 5 مأك] مدع 7
 مهاومأ دخا نم ةرهاقلاو رصمب راحتلل قفنا ام ركذ

 ناطلسلل ؟**كيلامملا تفقوو . كيلامع مرق بيان نم رضح دق ناك

 جرحو ىوشللا بلطف « ايارع مهنأو « مهل يذلا ىواسكلا رمأ نم تكشو

 ركاب يل لمحتو .ةذع مهتوسكو اوحبصي مل ىتم» :[هل]ز] لاقو ء هيلع

 «هدذلع نم جرخف . «ةرورض مه يلنأف «رانيد فلأ نيرشع رابنلا

 ةنس اهيلو ؛ةلودلا رظان نيدلا باهش هبقلو .يسهفقالاو يصافقالا درو يزيرفملا يف(

 .1881/ طاش ؟5 1/9 بجر 1 يف ابتع لزعو كل 1 مالا:

 411 135/37 يزيرقملا 814:4 يراداودلا نبا

 أ هنمجرت تقبس دقو هرابآلا تيب بيطخخ نب ءايضلاب ريهشلا دمحم نب ركب يأ نب فسوي (؟)

 .* مقر ةيشاح نو ةحفصلا

 .«؟هيلع بتكت نأ ىأتو « يش ىلع ناطلسلا مّلعي فيك» :(4 98 :؟/) يزيرقملا يف (*)

 ظكححلا ظلالأل :ذالرجولا يتبعلا يف درو ام مجار (4)

 .«ةيناطلسلا كيلامملا»و 4١(: :/5 : يزيرقملا يف (5)

 انادملا



 ٠ سمش نياو صاخ : مهو هسفئنل مهذختا // نيذلا نيمدقملا بلطوو 1

 نأ هعم ررقو . ثيراوملا رظان [ يبيطلا ] بلط رّيسو « موسرمب ممل مسرو
 نم ةملظلا مهتبحصو نيمدقملا تلزنو .رانيد فالا ةسمحخ هل لّصحي

 اوذحأو ] , نيكاكدلا رياس اوحتفو « مهتويب يف سانلاو رابنلا ركاب مهتدفح

 نيكاكدو , فويسلا ىلإ صياوحلا نم كلذكو 20[ كيلامملا ةوسك

 زرلاو ©"0ةليسبلاو سدعلا اوعيبي يذلا نيكاكد ىلع اوجرعو . ةفكاسالا

 ناك [و ] ؛ مارهألا ىلإ عيمجلاب اودعو « ماعطلا هيلإ جاتحي امو . كشكلاو
 . اهيلإ بكر دق ناطلسلا

 يف ناك ام رياس اوذمهأف ء رص ىلإ '”مراكلا ضعب لوصو قفتاو

 قفتاو « ةثالثب لدملا هفنص لهأ ىلع هوحرطو ء ضرقلا ليبس ىلع هبكرم

 فلخو « ةرهاقلاب بستحملا *0يرعسلا نب :؛:[ دمحم ] نيدلا مجن توم

 ام لك لمحو ء ثيراوملا رظان يبيطلا لزنف “نبا

 . .ةسقن ردصلا نم فيضأ ام (1)

 )١( روظنم نبأ -.سملتلا :ةليسبلا 11١ 4

 ) )9تو , كدإتا» مايراك نم يدنه لصأ نم ةملك

 ذرخلا) راك“ :نيظفل نم ةفلؤم اهنا ليقو «لاغشألا»

 راجت بسنتو .رحبلا وأ طيحملا هانعمو

 تنبو تنبو ةجوز

 ا وأ ءلامعألا

 سلا ند اهريغم لياوتلا نم ىصقألا قرشلاو دنحلا

 راجتي كيلامملا متهأ دقو 1 ةيمراكلا سيئر ىمسي سيئر ءالؤهو .يدنهلا

 لهسيو مهب متيم افظرم مهتمدخلل اوصصخو قمزاللا تاليهستلا مهيلإ اومدقو .مراكلا

 .«مراكلاو راهبلا يفوتسم» مهرومأ
 4م ؛ةيرصصملا ةييراتلا ةلجملا ,ىطسولا روصعلا يف رصم ةراجتو ةيمراكلا ةراجتلا «بيبل

 .ةيرصملا ةيخيراتلا ةلجملا «مراكلا ةراجت ىلع ةديدج ءاوضأ .يصوقلا ؛38 -6 ص ,؟ددع

 1 لول ص م

 كالت [ مع هيوصعطوسلك لك تحاعم دورس لمع هتاتحسع ةلئسلمام (("مزرتممس لاللتكاستعم 1ريوماتعممم) ,

 اذ لكل
 .414 217/1 يزيرقلا نم فيها ام (4)

 مامق كاملا لوم ةسفصلا عجار (0)

 .«نبأ ةئباو ةجوز كتم : 11١14 17/70 ,يزيرقأا يفو ؛ظلعح : ١7/315011 ينيعلا يف اذك (0)

 .املك : لصألا "©

 معا



 ةمولاج نبا نيدلا حالص ىصوأ نيدلا مجن ناكو . لاملا نم هتيب يف هدجو

 تيبل يبيطلا اهلمحف «هدالوأ لجأل مهرد فلأ نيسحخل ةعادو هدي تحتو

 تحتفو , اهريغو مادخلا كماوجو كيلامملا يف اهموي نم تقفنو « لاملا

 . ةوسكلا مسرب برشلا عطاقم اهنم طخأو « سكرج ةيراسيق ًاضيأ

 تكرت ةريثك راجتو // « قاس ىلع تماقو اهعمجأب ةئيدملا تبلقناو ظا

 « ضرألا ىلع اهلافقأو الإ هناكد دجو دحأ حبصأ ايف « ةقولغم اهيكاكد

 وأ كاش وأ كاب الإ قبب ىملو ءك0ريثك ءيش ةملظلا ةدفحو لسرلا تبهنو

 ةرهاقلاو رصم [ يف ] ناكو . هتبيصم ردق ىلع دحأ لك . جئان و ١ حئاص

 ولو الإ نيمويلا كلت دحأ تام الو اهتدش نم دحأ اهآر ام ةميظع نيموي

 رياس اوحبصأو . ثاريم مهتم دحأل لصح ام لاجر دالوأ ة ةرشع هل ناك

 وشنلا اوفرعف « تويبلا يف مهلصاوح اوليشي وأ اولخي نأ نيكاكدلا بابرأ

 ةديكم ىلع !ومزع دقو ء سيحانم راجتلا نأ ناطلسلا فّرع لخدف . مهرمأ

 ريس « ناطلسلا دنع نم جرحتو . هسفن يف يذلا ضرخلا هفّرعو . اهولعفي
 وأ راجتلا نم هناكد قلغ نم ّيأ» : ةرهاقلاو رصمب يداني نأ يلاولا

 « هلصاوح ذحأو هتيبو هلام بهن ةقولغم هناكد تحبصأو « مهريغ

 . ىذألا ىلع اوريصو سانلا ترقتساف « ؛ قئشو

 ءارهالا نم جرخخأو , ")ةرزابألاو نيناحطلا ىلع [وشنلا ] راد مث

 لامعأو ةرهاقلاو رصم نيحاوط رياس ىلع اهامرأو . حمق بدرإ فالأ ةرشع

 مرغت نوحاطلا تناكف // «ةزرابألا كلذكو « اهريغو ةينملاو اربشو ةيزجلاو 1

 ,©9بوِيْلَق رظان ءادعسلا رخف نبا ةرداصمب مسرو . اود امو فلألا

 ءرمخلا عيبيو ناتكلا يف رجتيو . بويلق يضارأ عدزي هنأ ناطلسلا فّرعو

 «تدارأ ام اهسفنأل ببنت ناوعألاوو 14 :37/35) يزيرقملا يف (1)

 . لباوتلا راجت :ةرزابألا ينعم نوكيف ٠ لباوتلا يهو ءريزابأ هعمج رازبإ هتمو (؟)

 دكر سمرا, 12 ع

 اودع فصنو خسرف وحن ىلع ةرهاقلا يلامش ةعقاو ةيرصملا رايدلاب يرحبلا هجولا نم ةئيدم (م)

 مقالا اطل كال ان ل 1144 1 يدنشقلقلا ؛١* : ةلحر ءريبج نبا
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 « هكالمأ رياس اوعابأو . هلصاوح ذخأو .هلاومأ رياس ىلع ةطوحلاب مسرف

 : 20مهرد فلأ يتيام وحن لمحو

 خابطلا نباو نيدلا ءاي 2 ا ةيلوت ركذ (085تاتطلا باو ٠ انضل ةسحلا ةللوت ىذ

 «ةبسحلا يلوتم يرعسلا نبا نيدلا مجن يضاقلا يفوت انركذ دقو

 هل فاضأو [ رابالا تيب بيطخ نب ] نيدلا ءايض [ ناطلسلا ] ””بلطف

 نيدلا مجن يفوت امل ناكو . هنم ركشو هاصوأو « ةرهاقلا ةبسح ةيالو

 200[ يلع جاحلا ] نب ©[ دمحأ ] نيدلا باهش ىعس [ يترعسلا نب دمحم ]
 ةيالو يف ةروص يف هل ءايشأ مهل مدقو ءاغبقأو نوصوقو كتشب دنع خابطلا

  مهنم ناطلسلا لبقي ملف «'[ هببسب ناطلسلا عم اوثدحتف ] , ةبسحلا

 فرعي نم الإ هيف نوكي نأ نكمي ام ءريبك بصنم بصنملا اذه » : لاقو

 ىلع ًابستحم نوكي نأ لأسف « ببسلا اذهب مهعفدو . 2« ماكحالاو عرشلا
 , "كلذب هل مسرف « هريغو يناولحلاو خابطلا لثم عيانصلا لهأو نيحخابطلا

 ةكد يف سلجي راصو . هيلع ةعلخلاو ءايضلا ةيلوت بيقع ةرهاقلا لزنو

 بلط هتيلوت دنعو . مهريغو :2''!نييناولحلاو 7 نيمنابطلا ضرعيو ةبسحلا

 .«مهرد فلأ نينامث وحن هنم ذخأو» :(414 :7/7 كولسلا) يزيرقملا يف(

 . «ةهزنلا بحاص لاقو» :ةرابعب همالك الاهتسم ء يفسويلا نع ةثداحلا هذه عئاقو ينيعلا لقت (؟)

 .وا6١ : 17/191١ ينيعلا

 يعاجشلا يفو ؛«ىلوألا ىدامج» يف ناك نيدلا ءايضل ناطلسلا ءاعدتسا نأ ىلإ يزيرقملا ريشي (؟)

 .«لوألا ىداج رشع نماثو :(7:1)

 فرعي عماج يلع جاحلا نيدلا باهش دحلو ءامهيسفن نيردصملا نم نيترصاحلا نيب ام (0) و (4),
 . (خابلطلا عماج) فاقشلا ةكرب راوجب قوللا باب طخب ةرهاقلا جراخت هب
 .لا6 : ؟ططخلا «يزيرقملا

 .عاا6 : 17/1811 ينيعلا نم نيترصاحلا نيب ام (1)

 5-1١ : ةبترلا ةيابغ «بيرزيشلا :رظنا (الإل
 1١4. 15/7 كولسلا ءيزيرقملاب نراق (8)

 . 8-8 : قباسلا ردصملا «يرزيشلا :رظنا (8)

 2414١ :هسفن ردصملا )٠١(
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 طوفلا عنمو ءراح تيزي مهجراسم اودقي ال مهنأ نييناولحلاو ةهكافلا ةعيب

 نوكي ةهج باتك كلذ ىلع بتكو . اهلوط يف دازو // « مامحلا يف راصقلا ل

 . ةرهاقلاو رصم يف ةريثك ءايشأ بترو « اهيف

 هل ناك 2”يقرطلا ليلخب فرعي نامكرتلا ءارمأ نم ريمأ رضح اهيفو

 ٠ هببسب ناطلسلل بتكو « ماشلا بيانل اجتلاو « ةريشعو نامكرتلا يف تيب

 ةرشعو سراف فلأ اهيلع ميقيو ؛2"”نيتسلبألا ضرأب ميقي هنأ مزتلاو رضحف

 , ناطلسلا مسرو ,ءاهريغو فحتو شيدكا ةيامعبس وحن مدقو « ءارمأ

 . تاعاطقإو تايرمإب ريشانم هل بتكو

 دقق ناكو « منغ سأر فالآ ثالث وحن ولول ةهج نم ًاضيأ ترضحو

 كلذلو « ءارمألا تويب نم اهوذخأ ىتح مانغألا ةهج نم ةلودلا لاح فقوت

 قح يف .٠ «ريثك مالك ولول ملكتو وشنل آو ولول نيب ةعفارملا باب حتف ببسلا

 فلا يامعيراب مزعل تيشاو وشنلا هل مس نإ نأ كتشب فّرعو ءوشلا

 رلول هركذ ام ناطلسلا هفرعو « كلذ وشنلا غلبو . هنم اهجرختسي رانيد

قيو « نيرداصملا نم لاملاب صلخي ديرب اذه «, دنوخ ايو : لاقف
 لغشا لو

 ىبع ولول نأ هغلب هنأ هفّرعو ٠ يناسني هلعل مالكلا اذهب ينع ناطلسلا

 لبق هيلع لجعي نأ ناطلسلا مرلأو « بلح ىلإ | اهريسي ديري بهذو مهارد

 . مهاردلاب // مَلْسَيَو . ةحلصملا تاوفو ١

 دقو 2 ؟"يصمخلا [ رجنس ] نيدلا ملع لوصو مايألا كلت يف قفتاو

 نم قافتاب كلذ ناكو . يديرب عم ةافاشم رصم ىلإ هبلط ركذ انمدق

 ء ةضينلاو ةنامألا نم لجرلا اذه نع هغلبي ناك املوشنلا عم ناطلسلا

 اذه رابخأ نعو «ٍقرطلا نبا» يزيرقملا يو ولله ا ينيعلاو يعاجشلا يف اذك )١(

 قل ل دل يزيرقملا : عجار ريمألا

 سوسيبارأ مسا اهيلع قلطي ناك ءمورلا دالبب ةروهشم ةنيدم يهو ءاضيأ نيتسلبلا درتو (7)

 . مورلا ةيرصيق يغرش اهعقوم ءامدطتكسك)

 . 3078 : ةيقرشلا ةفالخلا نادلب ءسئرتسل ؛ه ١: توقان
 جم سوقأي

 مقر ةيشاح .* عم ةحفصلا يف هتمحرت عجار جر

 سل



 لصو املو . ليبس ولول ىذأل دجي رضح اذإ هنأ ىلع ناطلسلا وشنلا قفاوو

 نأو « بارح هتلود نأ ٠ : هفّرعي عرشو « هسلجأو « ناطلسلا هبلط

 كنأ تعمس دقو . مهظفحأ امم ترجض دقو « لاومألا اولكأي نيواودلا

 يف مكحتو يلام كيلا مّلسأ نأ ترشخا دقو , ةيافك كييفو , ديج لجر
 سابف .« ثيدح هل الو ؛ مكح كيلع دحأل الو . يل كنمو . يتلود

 ثالث ىلإ جاتحي رمألا اذه «, دنوخ اي هللاو » : ناطلسلل لاقو «٠ ضرألا

 رامعأ رايخن » : كلي لاق دقو ء سفن ملظو بلق ةواسقو ةبويش : ءايشأ

 يف يقب امو . نينامثلا غلب دقف كولمملاو «  نيعبسلاو نيتسلا نيب ام يتمأ

 : لاقو هل ٌروزاو « ناطلسلا قنحف .«قحلا عابتاو لدعلا ىلإ الإ جاتحي ءيش

 ىشاسح و : لاق . «؟ ملظلا باب حتفا كل تلقوأ ءملاظانأف»

 تلمع قحلا مسر نإف . يلاح ناطلسلا فرعأ نأ تدصق امنإو « ناطلسلا

 كلذ ريغ ناك نإو // « ءايشأ نم ناطملسلا تحرأو . كلام ظفحو دشلا ظاؤ

 نأ الإ كترضحأ امو : ناطلسلا لاقف . ينيفعي نأ ناطلسلا تاقدصف

 ذخأي حبصي نأو « هيلإ فيرشتب مسرو « « دحأل عجرت الو , قحلا لمعت
 ترجو .هيدي نيب اولخد اوحبصأو . هتبحص اولخديو ء نيواودلا رياس

 ءولول يف دصقلا مهفرع دق وشنلا ناك ةريثك تاضوافم نيفوتسملاو ولول نيب
 ذخأو 2)يصمحلا هبلط هجورخ دنعو . لاومألا هلامهاو هتققاحم ىلع اوضهنف

 هبلاطو. يصمخلا ىلإ هورضحأو. مهريغو هكيلاممو هتيب ىلع ةطوحلاب رّيسو# هفيس
 يلع أرت اذه نأ تفرع دق يننأ ناطلسلا فرع « دنوخخ اي : لاقف لمحلاب

 فرعأ ام ':يدنع يذلا لاملا نإ : لوقأ انأو ء وشنلا يف تملكت تقو نم

 وهف « هيلع ناطلسلا مسا تبتكو . هتمتخو سايكأ يف هتلمع دق ءوه شيإ

 ةيامعبرأ هل تجرختسا ينالخ نإف ع هنم لحلا عسوأ يف هلعجي هللا هل

 ىلإ هبكرأ سرفو ءابقب هنم تعنق هلام ذمنأ نإو , تلق امك . رانيد فلأ

 « لوقلا هفرعو ناطلسلل يصمحلا لمخدف . « ءيش لك هيلع رفوأو ءابلح

 هتمجرت تقبس دقو .يصمخلا رجنس نيدلا ملع ريمألا :دوصقلا )١(

 نسم



 دعب ءيش لكب رضحي راصو « هلصاوح اوذخأو هلام رياس لمحي نأ مسرف

 . هيلع مّسرم يقبو « هتاذ نم ءيش

 "” عيبرلا وبأ ناميلس ةفيلخلل قفتا ام ركذ
 رمع دق // ناك هنأ ببسي ؟9ةفيلخلا ىلع جرح دق ناطلسلا ناك ” و17

 فوغشم ءوهللا ريثك ناكو . هلهألو هل هزنتسم ناكم ليفلا ةريزجب

 نم ناك . ةماش وبأب فرعي رادمج هكيلامم نم ناطلسلا دنع ناكو « برطلاب

 يقبو « ةفيلخلا نيبو هنيب بحصو . هبحصي هيقف هلو . ةنسحلا هوجولا

 هنأو « هرمأ ناطلسلا غلبف . ةمدخلا نع لغتشيو هدنع عطقتنيو هيلإ ددرتي

 همع نباو ةفيلخلا بلطو « ملؤم برض هبرضو هبلطف «ةفيلخلا ىلإ ددرتي

 مهرّيسو«  ”مهنع جرفأ مث ةَّذم اوماقأو , ؟9ةعلقلا اوعلطو « هدالوأ رياسو

 ةنس مرحملا فصن يف دلو .عيبرلا وأ .هللاب يفكتسملا ةفيلخلا «يلع نب دمحأ نب ناميلس )١(

 لوألا ىدامج يف هيبأ نم دهعب ةفالخلاب عيوبو «(اهلبق يتلا يف ليقو) 1786 راذآ ؟"/544

 طابش لثاوأ 74٠/ ةنس نابعش لئاوأ يف صوقب يفوتو .0*1 8 يناثلا نوناك /001 ةنس

 نبا :يف هتمجرت رظنا .ةنس 88 وحن هتفالخ تناكو .(94؟ أضيأ ليقو 78١ ليقو) . 184٠

 يعاجشلا ؛ و508 :1519/ هللا لضف نبا ؛55؟4 :لويذ ؛يبهذلا ؛ 435 - 458 :” يدرولا

 رهوجلا «قامقد نبا ؛؟4448 3141 :4/ه نودلخ نبا ؛8١/ :14 ريثك نباب9 91

 ؟؟١85١ :5 موجنلا .يدرب يرغت نبا ؛ ه0 4 :؟/؟ يزيرشقملا ؛و4ه . ظع4 :نيمنلا

 2121110151, 0سم أ, 8. 207 عمك ا : خيرات «٠ يطويسلا

 ينيعلا .«ةهزنلا بحاص لاقو» :هلوقب يفسويلا نع ةياورلا هذه هذخأ ىلإ ةحارص ينيعلا ريشي (؟)

 .ظااحك الركون

 , 18878 ناريزح 78/9084 ةنس (هنم 7 ليقو) ةدعقلا يذ +١ يف كلذو (م)

 موجتلا ءيدرب يرغت نبا ؛و؟18:نايلدوبلاةخسن هيهش يضاق نبا ؛ 1١7 : 7/15 يزيرفملا

 ل

 بابسأ ءانه ركذ يذلا ببسلا ىلإ ةقاضإ 415-431 :ردصملا سفن) يزيرقملا ركذيو

 .ىرخأ

 ني صوق ىلإ اورقسو ء(رخألا ليقو) لوألا عيبر ؟١ يف هلهأو ةفيلخلا نع ناطلسلا جرفأ (4)

 /16809  زومت 1١8 /ةئسلا نم ةجحلا يذ ١4 ةعمجلا

 2121:1:كات ]نما مب نال. “٠ لهنو هبهش يضاق نباو يزيرقملاو 884 : يرزحجلا

 نايلي



 . مهرمأب ظفتحي نأ صوق 2''يلوتل بتكو « هدالوأ عيمجو وه صوق ىلإ
 « دفص ىلإ هرفسب ةماش وبأل ًاضيأ مسرو . مهيفكي ام صوق يف مه بترو
 سدقلاب ميقم نوكي نأ لأسو « هتيشادشخل بتك مث , رهشأ دفص يف ماقأو
 ىلإ لقت مث «٠ مهدعوأو ء ببسلا كلذب ناطلسلا عم اوثدحتو . فيرشلا

 فيرشلا سدقلا يف ةفيظوب ء رصانلا كلملا ناطلسلا يفوت دعب . سدقلا
 ديج مولعم هلو ء. سدقلا ىلإ لخدي يذلا رهنلا « بورعلا ةانق ىلع ادشم

 ريخل هعاطقإ جرخو « [ ةيامعبسو ] نيسخو نامث ةنس يفوتو , ©9ةمامقلا يف
 .٠ مهل لصح همولعمو ,هدلو

 باوجلا ريسف 2 ©0هدالوأ ةافوب ربخي ماشلا بيان كولمم درو اهيفو

 وبأ هدلو مهم ببسي هتيبو هدالوأ هتبحصو روضحلاب مسرو // « ةيزعتلاب ظ 4
 ام بيترقو « هرمأب لافتحإلا يف ناطلسلا عرشو « «؛اْمم قط تنب ىلع ركب
 ايادهو مداقتب هتبحص رضحي رصم ىلإ رضح املك هتداع تناكو . هل حلصي

 ءاهربيغو علخ نم رانيد فلأ نيسمخ هيلإ فرصي اهيف هتداع نوكيو ء افحتو
 فلأ نيعبس تناكف «. نيرشع ةنسلا كلت هبتار هدازف ءهيلإ بسني امو

 ىلإ اهب ماقأو ء سوقايرس ىلإ ناطلسلا بكر ,هروضح برق الو . رانيد
 بكري نأ نوصوق نيدلا فيس ريمألل مسرف « ةيحلاصلا هلوزن هغلب ثيح
 , هاقليو ء بورشملاو ماعطلا نم هيلإ جاتحي ام لك هتبحص ذخأيو « هيقتليو

 )١( ناسيئ 5/047 لاوش 1إ/ يف لتق .نيذلا يفص ريمألا «نمؤم 3141.

 يعاجشلا 1١ 371١.

 ناطلسلا اهمدهي مل ,ىراصنلا دنع:ةميظع يهو «ءسدقملا تيب يف ةمايقلا ةسينك دوصقملاو (3)إ
 «يطويسلا :رظنلا .«سدقملا تيب حشف امل اهمدهب مل ثيح ءرمعب ءادتقا «ريبكلا نيدلا حالص
 :8 يراداردلا نباو 11/1 :© هللا لف نبا يف ةسينكلا هذه ركذ درو دقو .467 :خيرات
 .ةةبلصملا» مساب 55

 .وا١٠ : 19/1911 ينيعلا : مجار (؟)

 بلحو قشمد بئان .فلأ مدقم «يرصانلا نيدلا فيس ريمألا .«رمتزتط» ةروصب ًاضيأ دريو (4)
 دحا# نايعأ .يدفصلا ؛"8ه1 :* يدرولا نبا :يف هتجرت تدرو .ةرهاقلاب يفوت .امهريغو

 نر



 2 0هلوصوب ناطلسلا ملع نأ ىلإ هتيحص بكرو « ميظع طامس هل لمعو

 ٠ ماشلا بيان ىلع اوملسيو ءاومدقتي نأ مسرو , هتبحص هدالوأو بكر

 نأ هفّرعي هيلإ بجاحلا ناطلسلا رّيسو « نيعلل اورُي [ نأ ] ىلإ ىقبو

 لجرتلل برق نأ ىلإ يقبو ءهل مسري ىتح لجرتي ال هنأ مسر ناطلسلا

 تلزنف ء ضرألا ىلإ لجرت دق ناطلسلاو الإ ءارمألا اورعشي ملو « ةداعتت

 // ٠ ضرألا ىلإ سرفلا ىلع نم هسفن ىمرأ هنإف زكنت امأو « ءارمألا رياس

 2؟”شوهرملا لثم يقبو . هلقع كلامتي ال وهو ضرألا سوبيو يرجي راصو و 4

 لاقو , هسأر لاشف « اهلبقي هيلجر ىلع هسفن ىمر « هيلإ برق نأ ىلإ

 ءارمألا تأرو « ًاضيأ ناطلسلا بكرو . « كسرف بكرا حورو :[هل]

 ع مهتم دحأ هأر ال ام ماشلا بيان هب ٍمُظُع امو , ناطلسلا نم مويلا كلذ

 ء هل قفتا ام لثم هكولمت وأ هبيان عم كولملا نم دحأل قفتا هنأ عمس الو

 . يصمحلا [ رجنس ] روضحو ولول لاصفأ يف هعم ثدحتي ناطلسلا عرشو

 . هنم ملعي ناك ا ناطلسلل وشنلا ركذب ضرعي ملو « هنم ركشي ذخاف

 «” سايآ بارخو "* سيس ىلإ ركسعلا ديرجت ركذ
 ىسومو اشاب يلع ةهج نم لوسر رضح ءماشلا بيان ةماقإ دنعو

 ؟را :ىفقملاو 5848 :8/؟ كولسلا ءيزيرقملا ؛458- 458 :15 يفاولاو وع -ظ#؟ ل

 11٠١ ١47. موجنلا «يدرب يرغت نبا ؛؟7086 :؟ رردلا ءرجح نبا

 7-4 /(ةيتاث يف ليقو) درفلا بجر رهش لوأ يف ةيرصملا رايدلا ىلإ ماشلا بيان روضح ناك )١(

 11774 طاش

 3١6. : ؟موجنلا يدرب يرفت نبا ؛ 888 : يرزجلا

 .هتيشم يف هادي كطصت يذلا برطضملا صخشلا وه شوهرملا (9)

 017*704 5 روظنم نبأ

 نمرألا دالب ةدعاق يهو .ىرغصلا ايسأ يف ةدلب (©)

 اثات خلان اه ملا هكر لنلل اكل 8 لكلط - لككاد

 .رخبلا لحاس ىلع نمرألا دالب نم ةريبك ةدلب (4)
 .؟44- 17144 .ميوقت .ادقلا وبأ

"1 



 دادغب ىلع بلغتو ىسوم ماقأ هنأو « لتقي مل اشاب يلع نأ ربخأو . ناقلا

 خيشلا ىلع هدعاسي هيلإ ركسع درجي نأ هدعوأ ناطلسلا نأ لأسو « اهامعأو

 دادغب هكلمي وهو « ىئادرمد دالوأو ياتوّس نبا 2)ةيغطو [ ريبكلا ] نسح

 ع هرمأب ناطلسلا حرفف « همساب بطخيو « قرشلا دالبب هنع بيان نوكيو
 « ميقم تارفلا // ةيحانب نوكي ًاركسع هيلإ لسري هنأ هفّرعي هيلإ بتكو ظ 4

 ليخ هلوسر ةبحص ريسو « هرصنيو هيلإ يدعي هفّرعي ريسي هيلإ جاتحا اذإو

 كلملا نأ داّصقلا ن « نسح خيشلا غلب هلوسر قارف دنعو . ةيدهو حالسو

 بتكف : .ًاركسع هيلإ ريسي نأ هدعرأو , هيلإ اشاب يلع ىلإ بتك رصانلا

 نحنف « كل ةبارق هنأ لجأل اشاب يلع رصنت ناك نإ » : هفّرعو ناطلسلل

 الف ء حلص كايإو نحنو , هنم رثكأ كعوط يف نوكنو ؛ هنم كيلإ برقأ
 نم كيلإ برقأ نحنف الإو « ضعب انضعب عم انيلخو « ةوادع انئيب ءىشنت
 نم يذلاو ؟ ناقلا مظع نم وه شيإ ىسوم نأ : » هفّرعو , « دحأ لك

 نبا ولطقلي نب ")دمحم وهف . لغملا رباكأ هب تيضر دقو . ناقلا مظع

 فقو املف . نسح خيشلا دصاق ةبحص ًاضيأ لصو هباتك ناكو . ؛ وكالوه

 بيان لصو نأ ىلإ يقبو « همركأو مهوسر ىضرأ مهبتك ىلع ناطلسلا

 ةهج يأو مهبيسب ةروشم برضو « ءارمألا بلطو « هرمأ هفّرعو « ماشلا
 . كصقي

 مقر ةيشاح 08 ةحفصلا يف هتحرت تقبس دقو ال4 ةنس يفوت هياذط» مسرب ًأضيأ دري (1)
3 

 يف ريبكلا نسح خيشلا هماقأ يذلا وكالوه ةلالس نم يجربتع نب دمحم ب فورعملا وهو (1)

 يف ةكلملا تيرطضاو هل بانو ءرمعلا نم نينس رشع هلو ءديعس يبأ ةافو دعب ةنطلسلا

 21778 زومت 19 /784 ةنس ةجحلا يذ خلس يف دمحم ناقلا لتق . همايأ

 م17111:55 1110/0 ابر" 1/84 171/-115 14 رجح نبأ ؛؟9» : ؛ يفاولا .يدفصلا

 اولا دف مجعم هروأيمز

 عطانا عا مع. القمع نو تك. (نوطاعس عنوعواهعاومعل

 1 ا1و5 لل 4و 0114 11/272378

 ضلال



 ء سيس وحن ركسع «١)ديرجت ىلع ءارمألا عم ناطلسلا يأر قفتاو

 نأ هلأسو « ةريثك تابتاكم مهرمأ يف ناطلسلا بتاك دق ماشلا بيان ناكو

 ماشلا بيان نم كلذ يف دصقلاو «اهبرخيو هسفنب سيس // لخدي نوكي و

 يلوتم ؟"اروفكت نيبو هنيب تقفتا بلح بيان نإف . بلح بيان زجعي نأ
 « سيس ىلإ لخدي هنأ ناطلسلا رواشو « ةندملا داسف تبجوأ رومأ سيس

 يف هحرش لاطو « اهيلع ماقأو , ؟"اريقنلا ةعلق ىلع لزنو لخدف هل مسرف

 لو « ةريثك ةعامج اهيلع تلتقو ,(؟مخولاو ءالغلا دنحلاب عقوو .راصحلا

 تضقنا اذإ هنأ ناطلسلل بتاكو « دوصقم ريغب اهنع عجرف « لياط اهنم لئي

 نأ راتخاف اهنع هعوجر ماشلا بيان غلبو . سيس ىلإ لخدي مخولا ةدم

 معنأو ببسلا كلذب ناطلسلا بتاكف « راكذت اهيف هل لعجيو ءاهيلإ لخدي

 - هفرعي ناطلسلل بتكو , هدوصقم ملعف كلذ بلح بيان غلبو . كلذب هل

 هنأو « ماشلا بيان اهل لخدي نأ [ نم ] لقأ سيس نأ »  هركذ مدقت امك

 ثيح ىلإ رمألا ىدامتو ىاهبرخأو اهيلإ لخدأ مخولا ناوأ ىضقنا اذإ

 ثالث هنم نوكي ديرجتلا اذه ناطلسلل تقفتاو « لسرلا روضح لصح

 رضح امو , مهدصق ىسومو اشاب يلع دصق غلبي هنأ لوألا 2. حلاصم

 ره الو ءاشاب يلع تدعاس ام يننأ » خيشلا فّرعي مث . هببسب مهلسرو

 25:11816- و (8:1) يعاجشلا يفف ,ةثداحلا هذه خيرأت لوح نيخرؤملا نيب فالتخا كانها(1)

 رشع يناث» ( 8 0 يزيرقملا يفو ؛«نابعش رشع ثلاث يفو 5١

 .؟بجر رشع سمأاخ» (7 :177) ينيعلا يفو ؛«نابعش

 ؟ 511 :باقلألا ءاشاب نسح . نمرألا دالب كلمتم ىلع قلطي بقل (5)

 اتم ماةط1: وم تام موال كن هنلحت 1011121: 111كم لع رةسصعصتعب ا", جن - د35

 جل (لطتلم 8. اودذر

 ةنس ناضمر يف نمرألا دالب ازغ دق بلح بئان اغبنطلا ناكو .نمرألا دالبن وصح نم ()

 . ةئسلا سفن نم لاوش يف اهتم داعو 018م ه رابع

 !174-795 115 يتيعلا ؛و157 :نايلدوبلا ةخسن .هبهش يضاق نبا ؛ 488 :7 يدرولا نبا

 اهاناملأن ناجل 0مل تالا دحل

 ؟مّدولا ىمسيو روسابلاك ءاد وهو .ءابولا :مخولا :(575 5171 :17) روظنم نبا يف ءاج (4)

 1205. ؟طص جاده عقلاو لعاوداد( هلللادطو دم جادا مط 8: كيد 455

 نوكأ



 نم ةعامج اورسأو « لع اوصع دق سيس. لهأ امنإو ء كنم // زعأ يدنع ظ١٠

 اذه تدرج دقو « مهيلع هتررق يذلا جارخلاو لمحلا اوعطقو « نيملسمل

 . « هريغ لجأل ال « هببسب ركسعل

 ًاضيأ تبتكو « مهم لك تاباوج تبتكو « ديرجتلا ىلع لاح لا قفتاو
 نيدلا فيس ريمألا ركسعلا مدقم ديرجتلل ٌنيع نم لوأو « نيدرجملا قاروا

 فيس ريمألا نوكيو . ناطلسلل هنيع نمم ماشلا بيان ناك . 222ياطقرأ

 مهيفاضم نم نيعو « هقاس ياطقرأو « شيلاش يخابطلا ؟''ةيغرط نيدلا

 رسمت ريمألاو , "”يردبلا رمديب نيدلا ردي ريمألاو ء رمتايق ريمأل

 سراح © رتتاغبيبو رداهب نب رمتكرجو « ليوطلا اغبولطقو . ؟؟”يواسومل
 شيجلا مدقم يرخفلا اغيولطق نيدلا فيس : ماشلا نم نيعو « ريطلا

 سلبارطو صممحو هامح ركسعو ماشلا ركسعي مدقتي نأ بتكو . يماشلا

 . عجري بلح ىلإ لصو ركسعلا نأ هغلب اذإو , ريعج ةيحان ىلإ لخديو

 اهزربأ ةدع تاباين يلو . جلاب روهشملا نيدلا فيس ريمألا «يرصانلا هللا دبع ىب ياطقرأ )١(

 .31849 زومت 31/10/8٠ ةنس ىلوألا ىدامج © ءاعبرألا موي يف ةنسنينامث وحن نع يفوت .بلح

 2501411١ رجح نبأ ؛)4817-7:/ ؟ يزيرقملا ؛658 - 859 :4 يفاولا .يدفصلا

 «ياغرطو رجح نباو يدفصلاو يدرولا نبا يفو .«ياغوط» يزيرقملا ينو ؛ينيعلا يف اذك (1)

 يف بلح ةباين يلو .رصانلل لقتنا مث يخابطلا نابلب كيلا نم هلصأ ,يرصانلا ريكتشاجلا
 ةنس بجر يف سلبارط ةباين يلو مث ءاهنع اغبنطلا لزع رثإ .158/9788 ةنس لوألا عيبر

 .41/10/44*3 ةنس نابعش يف ليقو .ناضمر يف هتافو نيح ىلإ اب- ماقأف الع

 يزيرقملا ؛455- 456 :15 يقاولا ءيدفصلا ؛441 :17 يدررلا نبأ :يف هتمحرت رظنا

 1715-7310 137 رجح نبا ؛584 7/7

 هيلإ بسنتو 40*91 بأ /9/14 ةنس ىلوألا ىدامج لئاوأ ةزغب لتق .بلح مث سلبارط يلو (")

 . ةرهاقلاب ةيرمديألا ةسردملا

 .811 :1 رجح نبا ؛اله4 :#/37 يزيرفملا

 .37 41/9/44 ةنس ةيردنكسالاب هسبحمب لتق .رصمب ءارمألا دحأ (4)

 2819 :هسقل نجح نيا ال48 :هسفن .يزيرقملا

 . ةيامعبسو نيتسلا رشع يف سلبارطي يفوت .ةرهاقلا ةيالو يلو مث ةدع تارم ةزغ ةباين يلو (8)
 .8611 11 رجح نبا

 مد



 نأ مهغلبيو « ىسوم كلملاو اشاب يلع هب دعوأ امل قيدصت كلذ ناكو

 ىلإ عجري مث ء هدعو يف مهقدص هريسي نأ ناطلسلا مهدعوأ يذلا ركسعلا

 . // نيتهحلا نم هضرغ غلبيو سيس

 بيان «''رفس دنعو « قاروألا اوبتكو ديرجتلا ىلع لاحلا رقتساو 06

 لجرلا اذه ناكو : ؟"”يدمحملا ياطنرط يف عفشو ء «ضرألا ساب ماشلا

 ناكو « ةنس نيرشعو ةعبس سبحلا يف ماقأو « ؟7سبح نم ةلمج نم
 ناكف «٠. فرشألا كلملا يخأ لتق ْنْم ةلمج ْنِم اذه» : لوقي ناطلسلا

 ءالع ] يف ًاضيأ هلأس ىهرمأ يف ناطلسلا عم ملكت انو . هرخأت ببس كلذ

 لاقو . يتسحملا نبا [ دمحم نيدلا رصان ]و ةلودلا لاله نب [ ىلع نيدلا

 لاقف .«ءالؤه نم اهقح ةلأسملا تذخأ دق «دنوخاأيو» : ناطلسلل

 ءرصعم يف هتماقإ نكمي ام ةلودلا لاله نبا اذه ءريمأ ايو : ناطلسلا

 ررقو « ضرألا سابف . « ماشلا يف كدنع هرّيسأو « كتعافش لبقأ انأ نكلو

 « هدالوأ ىلعو هيلع ناطلسلا معنأو « هرمأ يعاريو هروبعو ركسعلا رمأ هعم

 . ؟رفاسو

 هنأ هفّرعو ء ناطلسلا يصمحلا [ رجنس ] نيدلا ملع رواش اهيفو

 راجتلل ضّرَقلا نم هيلع ام اهيف ناطلسلا فرعي قاروأ بتكي نأ دصقي

 اوبتكو راظنلاو نيفوتسملا اوعمتجاو « ةيناّربلا ةنازخلا ىلع اوعيبي يذلا سانلاو

 188810 طابش 74 /ةنسلا نم درفلا بجر ؟؟ نينثالا رابن صم ىلإ ماشلا بيان رفاس (1)

 ناك 193 فكم د يرزجلا م11 11111 الا نوم(

 1744 /ال48 ةئس قشمداب يفوت . نيدلا ماسح ريمألا «يدمحملا ياطئرط )1١(

 2518 1:7 رجح نبا كالا :#/7 يزيرقملا

 نم يناثلا ةعمجلا رابع ةلودلا لاله نباو ينسحملا نبا نعو هنع حج رفأ دقو .ةيردنكسالاب ب )ا

 1 لمص راذأ ؛ لقا نم ناضمر
 م1 0008 فلل كل لل لل ا يزيرقملا 42 يعاجشلا

 1819/ طابش ؟7* / ةنسلا نم بجر 9 يف قشمد ىلإ ةلودلا لاله نبا رفاس (4)

 4195:3777 يزيرفملا

 نضل



 لاقو ء ءيشب اهخم فرتعي ملف « ناطلسلا ىلع تئرقو . مهرد يفلأب قاروأ

 ىلع نيواودلا اهوذخأي هذه لك . نيدلا ملعاي» // : يصمحلل ظ 1

 هنإف ءوشنلا ةهج نم مالكلا ناكو . : نيد هيلع ناطلسلا اولوقيو « يمسا

 هيدي نيب نم اوجرمخ امو . محل هباوج نوكي نأو . كلذ ناطلسلا فّرع

 يف باتكلا اويقبو « نيرشابملا ىلع هعيمج نيّدلا كلذ قّرفي نأ مسر ىتح
 نم لك راصو .نويدلا بابرأ تعلطو . لوأب لوأ اولّمحتو « كلذ نم ةّدش

 يمايأ يفوهام ءيش اذه . ينبإاي» : هل لوقي يصمحلا بلاطي ينأي
 ناك نإو ينبلاط ءيش كنم تذعا وأ ءيش يدنع كل ناك [ نإ ] ء كل

 . « انلماعت مويلا نم نحنو « هبلاط حور ءيش ناطلسلا دنع كل

 ناك نممو « ')ةملظلاو لسرلا رياس درطو . عراقملا برض لطبأ مث

 شابوألا ,نم ةريثك ةعامج سانلا ىلع تطّلُس دق تناكو . تاعناصملا عطقي

 « سانلا ىلع اوطّلستو نيعم نباو رباص نبا ىلإ اوجتلاو , فايرألا لهأ نم
 . ميظع لام اولّصحو , نيرداصملا عم ملاح ىشمو

 مسأ نأ هفّرعو ناطلسلا رواش . لعف ام لعفو يصمخلا ىلوت املو

 « كلذ ىلع ناطلسلا هقفاوف « هتلود يف لاز دق ملظلا نأو , ةعنش عراقملا

 نأ ىلع ناطلسلا رواش وشنلا نأ قفتاو . هب // اورشبتساو سانلا تحرفو و 81

 يف عقو. .2'"شمغديأل يذلا ةلزدملاو روك سراف رمأ دقتفيو . بكري
 فرع رضحو . اهفشك بكرو « اهريغو طايمد لاوحأ دقتفيو « مالك اهرمأ
 « ؟؟كنوت نبا نيدلا يالع اهالرت دق ناكو « ”نومشأ يلاو رمأ ناطلسلا

 نم ناوعألاو لسرلا تدرطو» :(415 :7/5) يزيرقملا يف )١(

 وخأ بأ نيدلا ءالع ريمألا .شمغديأ :دوصقملا (1)

 . 1847 يناثلا نيرشت ©/#0/4 ةنس رخألا ىدامج © ءاثالثلا ىشمدب يفوت

 دالال : 7/5 2 ه1 5/715 ىزيرفملا ؛ ! 5 - 5 لح 5 يفاولا ,يدفصلا

 .ةيلهقدلا ال لاقي ٠١ لينلا

 «نيوارذلا دش

 1م .ي صانل

 يقرش طايمد برق ةدلب يهو «مرمشأ» درت (")
 جلانا اناث دل 1 هريفصوسصاا لهل“ ال0 وك 114 :ميوقت ءادفلا وبأ ؛١٠2 ١١ ترقاي

 «لتون نبا نيدلا العم :(419 :7/17) يزيرقملا يفو ءاذك (4)
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 هترداصمب مسرو « ةلحملا يلوتم !')اغبقآ بلطف ع هترداصمو هبلطب مسرف

 « رباص نبا هتبحص لزني راصو . ةغلاب ةناهإ نومشأ يلاو كنوت نبا نيهأو

 فلأ نيسمح وحن هنم ذمأو ع هنيبيو هيرعيو هنيب دنع هيلجر تحت هبرضيو

 الو ناهي مل هنأ ثيحب ' مهرد فلأ ةيام وحن ةيبرغلا يلاو نمو ع مهرد

 رصاعملا نيرشابمو "”نينومشألا ")يلو ىلع ةطوحلاب نيعتو . برض

 باّتكلا نم «© مويفلاو ديعصلا لامعأب رشابم ناك نم رياسو « بيلاودلاو

 نييركسلاو راجتلا نم ةعامج مث نأ ناطلسلا فّرع لخدو . نيّدملاو

 يف يركس لجر « مهتلمج نمو  هريغو اغبقآو كتشبو نوصوقب نومتحي

 ركسلا يف لغزلا رومأ نم حيبق لك اهيف عئصي ركس خباطم هل رصم

 // هبلطب مسرف .نوصوقل خبطملا نأ يعّديو « هريغو لسعلاو ظ ١

 غلبو . مهرد فلأ ةيامب هبلاطف « هيلع مّسرو . هرضحأو هبلطف . هترداصمو

 بلوديوه لجرلا اذه نأ » : هفرع ناطلسلل لخخدو جرحف ءنوصوق كلذ

 مسرف « هرمأ يف ناطلسلا لأسو . « قلعت هيلع دحأل امو . يخبطم

 هيلع دسفي هصالختو اذه رمأ نأ ملعو . كلذل وشنلا قنحف « هنع جارفإلاب

 أنكم نبا رصصم يضاق لم هو ؛ هماع ارضع مظنف ؛ ةرثك لاوحأ

 ,هثرإ قحتسي مل هدسلو نأو « ةلملا ريغ ىلع تام يركسلا صُقنمْلا نبا

 ىلع هفقوأو هفّرعو .ناطلسلل لخدو « لاملا تيبو ناطلسلل عجري هلام نأو

 ناطلسلا مادق جعزناف هرمأ يف هبطاخو نوصوق ناطلسلا بلطو ءرضحملا

 )١( طابش 11/1085 ةنس ةجحلا يذ 14 سيمخلا موي يثرت 1889 ,

 مقال :*/؟ هسقن ردصملا

 طابش ؟ا/ /1/ل/ ةنس بجر 18 يف يفوت . يدادرلا ركب وبأ وه (؟) 3890

 يعاجشلا 18:1

 لينلا يرغ طسوألا ديعصلا يف ةيرصملا رايدلاب ةهدق ةنيدم 2م .

 مقالا 1للطتحا. 0روم 1. 8167 د70 11614 :ميوقت ادفلا وبأ +500 :1 توقاي

 ) )4ةيرصملا رايدلاب ديعصلا دالب يف ةنيدم .

 ١ ؟114-118 :هسفن ردصملا ءادفلا وبأ ؛ 85 :1 توقاي
 ملكلاتأ .ادلاتشلتل كطللم, ٠ 3ذج 0 ١

 سرك



 ملستأ انأو ءهلام ذخأي « هلام ذحأي ديري ناطلسلا ناك نإ » : لاق نأ ىلإ

 . « مسري ام هيف لعفي ناطلسلاو « هدنع يلام

 لجرلا اذه نأ » : هفرعف ء هببسب ىكتنا نوصوق نأ ناطلسلا ملعو

 هل ذخآ ام كل ةمارك انأو «هنم اوكتشي مهو . سانلا ىلع هلغز رثك دق
 هيّلخأ الو ,هذخأ انأ هذخأت ام تنك نإ . هل ام لك كتحبأ دقو « ءيش

 ةطوحلا // عقوأ ريسو .«هذخأ انأ ناطلسلا موسرم » : نوصوق لاقف . هلو 16+

 نمو دنق نم هلصاح عيمج ذخأو . اهريغو خباطملا يف ههوجوم رياس ىلع

 , 0(... ) ريدقت ناكف 1 0هريغو لسع

 نم تكشو .هل ةقوسلا فقوف . سوقايرس ىلإ ناطلسلا بكرو
 رصم هنّمضو . سبحلا نم هجرختأ دق وشنلا ناكو . 9©2نماضلا ؟رافل

 يف كلذكو « ةريثك ثداوح نامرلاو بصقلا يف ثدحأو «. اهتالماعم رياسو

 ءدحاو ناكد الإ هعيبي ال رصم يف ردسلا ىتح رصحو ,اهريغو ثاقملا

 انافكي » : اوحاص ىتح اوثاغتساو اوفقوف . ةميظع ةدش هب سانلا تأرو

 . هلوزن دنع وشنلا ع ناطلسلا ] بلطف . « رافلا انيلع طّلست الف ءوشنلا

 نأ هيلع تمسرو ءاذه تسبح تنك انأ « كلاو» : لاقو . هيلع جرحو

 يذلا ولول نأو . هجورخ يف ثدحت ام [ هنأ ] ركنأ . « دلحم هديق بتكُي

 ىلع بتكيو . هسبحو هلتقو هبلطب ©**يصمحلل مسرف . هنمضو هجرخأ
 لاوحأ ىشمو ء مهرد فالآ ةرشع صقانب هتهج اونمضو « دّلخم هديق

 . ةقوسلاو نيحالفلا تنأمطاو . راجتلاو سانلا

 2115 57/5 يزيرقملاب نراق (1)

 تاملك ثالث دقت لصألا يف ىضايب (م)

 هرعملا نيدلا رصات ره (9) يزيرقملا ؛م154 : طوطخملا يف ءءابخأ نب هعمل رلظنا .فرشسلا الب

 تقأ اككح ضك## ضكف ضكأك ضعت مل ا ا ل ل ل

 «تالماعملا نماضو :(450 : ؟/5) يزيرفملا يف (4)

 . يصخخلا رجتس نيدلا ملع ريمألا :دوصقملا (8)

 سف



 ساقلق نادف لك مهيلع ىمرأو , 2)ةسقالقلا رياس وشنلا بلط اهيفو

 ءرصم راجت ضعبو / / نيعايبلاو ةرسامسلا رداصو . مهرد يتيامو فلأب لن
 قدنف بحاص لك بلطي راصو . قدانفلا يف راجتلل يذلا نزاخملا ذخأو

 رضح اذإو . امزخ يذلاو راجتلل اهيف ام ذخأيو اهضرعيو « هنزاخم حتفيو

 ام لك يمريو عيبي ,.دحأ رضحي مل اذإو + ؟'”يروبلاو بشخلا ىلع هليحي بلاطي

 وحنب همّوقو ديدح نزمم لخأو « ةثالثب لثملا اهابرأ ىلع فانصألا نم هدجي
 ملف « هرمأ يلؤاحلا فّرعي ريسو « ناتسرملا ىلع هوعابأو  مهرد فلأ نيس
 ىلإ جاتحت ناتسرملا نأ » : هفّرعو . ناطلسلل وشنلا هاكشف ءهنم لبقي

 'نحنو « هيرتشي نأ عدم يلواجلاو ؛ ناطلسلل ريثك ديدح اندنعو ءديدح
 فّرع « ءازمألاو يلؤاجلا لخد املو . « ناتسرملا ىلع ناطلسلل عيبت نأ قحأ

 باوجلاب ناطلسلا عرشأ . فقولا نم مهارد بلطي ريس وشنلا نأ ناطلسلا

 ناطلسلا ءراجتلا نم ديدحلا يرتشت تنأ . ىثالب اهذخأي وه »و : هيلإ

 . رخآتي ملو « غلبملا ””نزوو « هبواجي نأ ردقي ملف . « ّقحأ

 «© قرشلا رابخأ نم قفتا ام ركذ

 ركذ « ياتوُس دالوأو نسح خيشلاو اشاب يلع رابخخأ نم « انمدق انكو

 رابخألا تدروو // . لتقاشا , يلع نأو . مهنيب تناك يتلا ةعقولاو '

 لا 0 ل يتيعلا عجار عز

 «ىطاش ىلع ةعقاولا ةروب ةنيدم ىلإ ةبسن ىمسالا كلذب فورعملا كمسلا :دوصقملا لعلا(7)

 1١(. 811 ططخلا ,يزيرقملا ؛ه5١ 1:1 تيقايز طايمد برق طسواملا ضيبألا

 م2318. ,1١ 227يف درو امب نراق

 اثرو لدايتت تناك ةصاخ دمحم رصانلا دهع يفو ةماع يكرلمملا رصعلا يف دوقنلا نأ ىلإ ةراشإ (*)

 اددع الا

 : ةعجارم ديفملا نم هنأ امك ءالا 59 :هوقثلا «يزيرقملا رظنا
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 يفسوبلا نع ةياورلا هذه ينيعلا لقن (5)

 ا ييعلا

 انف



 اشاب يلع رسكناو ىقتلملا قفتا امل انإو «ء هلتق حصي ملف . كلذب ناطلسلل

 عقو دقو . هودهاش لق اشاب يلع ناك « هماقأ يذلا [ ناقلا ] ىسومو

 نأ ىلإ ضهنو « ليللا ىلإ يمري ماقأ هنأو « لتقلا هنع اوعاشأو ءهسرف

 « ناقلا ىسوم عم جاو ,ءدادغب ىلإ لصوتو « ناكملا كلذ ع نم صلخ

 «ء هركذ مدقت اك , ناطلسلل بتكو نجلا هبغرأو « مهطوح سانلا تعمتجاو

 « نسح خيشلا هماقأ يذلا 2)دمحمو [ ريبكلا ] نسح خيشلا ًاضيأ بتكو

 لهأ تارداصم يف اشاب يلع عرشو . هبحاص ىلع عمجي مهنم لك اوعرشو
 لاجل كلذ ٌرِضأو « ةيلام مهل يذلا راجتلاو ءادعسلا لاومأ ذخاو « دادغب

 نأ ىلإ لاحلا كلذ ىلع متو . دادغب نم ةريثك ةعامج تجرخو . سانلا
 خيشلا ةريخ ليو ءاهتم جا ورشا سائلا تعرهو « اهريغو لصوملاب قحتلا

 هنوخأو يانتوس نب ةيغط هتبحصو " ”ريبك شيج يف هوحن ىلإ بكرف . نسح
 رضح نم ربخأو . هاقتلل جرخف اشاب يلعل هربخ لصتاو . شادرمد دالوأو

 // ىقتلملاو ةميظع ةعقو تناكو ,« ””زيروت يلامش تناك اهنأ ةعقولا هذه

 اشاب يلعل يذلا شيلا مزهنا امو « رصعلا ىلإ مهفاصم ماقأو « راهنلا رهظ ظ 4

 ء ضرألا ىلإ هب مقوق اشاب يلع سرف برضو . «؟2ناقلا ىسوم لتق ىتح
 نسح خيشلا متو ء ةعامج هباحصأ نم لتقو ءاهب ب يرون هلق لق

 ُِق ىف لدعو نانئمطإلاو نامألاب اهيف ىدانو ,دادغب لخد نأ ىلإ هركسعو

 لتقف «نيدرام وحن ىلإ اشاب يلع براقأ نم ةريثك ةعامج تبرهو « ةيعرلا

 . ©"قيرطلا يف مهضعب
 كلملا ناطلسلا ىلإ لوسر زهج « قفتا ام ءالؤه ةرصن نم ى قفتا انو

 . يجربتع نب دمحم ناقلا دوصتملا(١)

 .افلأ نيعسو ةيام تغلب هتدع نأ ىرزحلا يف ءاج (؟)

 ه7 :يرزخلا

 قاطو : يرزحلا يفء ب451 17/95 يريرقلا يف اذك (*)

 يزيرقملاو (1 :1) يعاجشلاو يرزجلاب نراق (4)
 ا كلاب نراق . يعاجشلا يف اذك (©)

 نذر



 ناطلسلا ةكربب اذه ناكو , ناطلسلا انالوم ةداعسب رصتنا هنأ هفّرعي رصانلا

 عم لخد دق ماشلا ركسع نأ هغلب دق ناكو « هئاعدو هتبحم نسحو هرظنو

 ملو ٠ عجرو أمايأ ماقأو « ربعج [ ةعلق ] وحن ىلإ نيمدقملا ءارمألا ضعب
 هل ةدعاسملا ليبس ىلع هل ناك كلذ نأ نظف « ريخب الإ ربخ هنع مهغلبي

 انو . ناطلسلا هلسارو « شيداكأو ناغمرأ ريسو « ءانثلاو ركشلاب بتكف

 بيان نم مهربخ مدقت دق ناكو « ناطلسلا مهبرقف ءضرألا اوساب اولصو

 يلع نيب ترج ةعقولا نأ // تربخأو . تلصو داّضقلا نأ هفّرعو « ماشلا

 « ىسوصو اشاب يلع رسكناو « زيروتو دادغب نيبو نسح خيشلا نيبو اشاب

 . « اوبره مهنإ » : لوقي نمو « اولتُق مهنإ ١ : لوقي نم مهنمو

 ء رصتنا هنأ ناطلسلا ملع « هدرفمب نسح خيشلا لسر تلصو املو

  ةعقاولا ةروص هيف ركذي وهو باتكلا ءىرقو « ةافاثملا عمسو هلسر بّرقف

 ءهاّنهو رشبلا هل رهظأو ء لوسرلا بلطو . ناطلسلا ىلع كلذ نهي ملف
 : نأ لوسرلا هفرعف ؟ةايحلا ينوه لهاشاب يلع رابخأ نع حصفي عرشو

 حورجم وهو هورضحأ اشاب يلع «يريغ دحأ مالك عمست ال ءدنوخ ايو

 امأو ءهتقو نم يفوتو .هلصافم عطق مث هينيع علقب رمأو ءنسح خيشلل

 بتكو ءهسفن يف كلذ مظكف .«داركألا لابجب قلعتو بره هنإف «ىسوع
 هريغو حالسلاو ليخلا نم اشاب يلعل اهزهج يذلا ةيدهلا نأ ماشلا بيانل

 نم ناطلسلا ريسيو ءرسبخلا رهشي نأ ىلإ ىقبيو .تناك ثيح اهب قحتلي
 هلسر زهجو «دمحم ناطلسلاو نسح خيشلل حلصي [ام] ءيش اهتبحص رصع

 .2"”مهبقع نسح خيشلل ةئنهت لوسر ريسي هنأ مهفرعو مهيلع معنأو

 نباو يدمحملا ياطنرط مهو . 0'2نيلقتعملا // ءارمألاب رضح هيفو

 ةفاضإ عم ناطانلا ىلإ شح خيثلا لوسر مالك يف ءاج ام اصت (9/ :1) يعاجشلا تبثأ

 .«مهبقعو هلق ىتح « لتقوم ةملك

 ةيراتكسالا يف سيباحملا ناطلسلا قلطأ اهيفو» :(ظا5١٠ م5١10 :9831//119) ىنيعلا يق(

 و161 :طوطتخملا يف درو ام اضيأ عجار .«ءارمألا نم

 قي



 بيانل ةلودلا لاله نباو ياطنرط رفسب مسرو « ينسحملا نباو ةلودلا لاله
 . ©9سلبارطب هتوخأو هدلول ينسحملا نباو « ماشلا

 نم هبلط مدنقت ناك 2 ”قيبزلا نبا نيدلا مجن لسرأ هن ( ناطلسلا فّرعو

 املو , هيلطي بتكف , قشمدب هترشابم نم بجاحلا ركش ناك ال , ناطلسلا
 نبا ىلوتو . ءارهالاو رصم ةعانص هآلوو هيلع ناطلسلا علخأ لصو

  اهيف هل قيفر ءارهالا رظن «9©ةروص

 «"هبرضو وشنلل قفتا ام ركذ
 ءارمألاو ملاعلا رياسل وشنلا ةءاسإ نم مدقت ام كلذل ببسلا ناك

 ءهسفن ىلع صرتحي راصف . هلتق ىلع نيلاّمع ءارمألا نأ هغلبو « رباكألاو

 باب يلاو *[ رورس ]و ةيالولا نيمدقم ضعب هعم بحصي بكر اذإو
 قرشمو ناديملا ىلإ لصو نأ ىلإ هتداع ىلع "0هبوكر قفتاو ؛'”0قوللا

 1مل طابش 78 /ةنلا نعبجر 5١ يق ف يبسحملا ن رباو ةلودلا لاله نبا رفاس دقو )١(

 415 17/15 يزيرفملا
 تايالو ىف لشنت .قبيزلا نباب فورعملا نيدلا مجن ريمألا .يلعبلا دمحم نب ركب يأ نب دوا. (5)

 18417 لوألا نيرشت ١1/10/48 ةنس بجر 5 يف قشمدب يفوتو ؛ماشلاو رصم

 و1 17 رجح نبا ؛الهو :#/97 يزيرقملا ؛؟؟58 :لويذ .ييهذلا

 عيبر 371 يف ينوت. ةروص نبا نيدلا حااص خيشلا (هللا دبع ليقو) يلع نب دمحم نب دمحم ()
 . ثا لوليأ 8 /الالال ةئس رخآلا

 ١ 11/8 يزيرقملا ؛ظ ع :ةعرز بأ

 . يفسويلا يف تدرو ايك أصن ةياورلا هذه يتيعلا لقن (5)
 ,ظارللؤ 17/1951١: ينيعلا

 .وا18ا/ : طوطخملا يف لب ام ىلإ ًادانتسا ةفاضإ (5)
 ىلإ سقملا لاس نم .ليثلا اينع رسحتا يتلا ةهجلا ىلع ىلطأ دقو كنيللا ضرألا يه قوللا (5)

 1 قولا بأب مسا ةرهاقلاب ينارهملا ةاشنم
 1117-2118 :؟ ططخلا .يزيرقملا

 .31889/ ناين ١5 /ةنسلا نم ناضمر 1١7 نينثالا موي (97)

 /1١11 :8 موجنلا ,يدرب يرغت نبا ؛ 477 :7/75 يزبرقملا ؛ه : ١ يعاجشلا

 انف



 براض وهو هقحال دق سرافو الإ رعشي ملو ء حبصلا قاقشنا لبق قرطلا

 . هتمالس نم هللا ديري امل , هتبقر برض دصقو هفيس رهشأو ء؟'7هماشل

 يف هحرجو 37 فيسلا عقوف // هتبقر عمجو "”عصز لجرلا هتيؤر دنع

 « هتبقر عطق هنأ (هشاش عوقو دنع لجرلا لّيحتو "هشاش عقوو « هفتك

 قاسو ءهعم نم شهدناو ء ضرألا ىلإ وشنلا عقو دقو ,. هسرفب قاسف

 كلذ فرعُي لو « لجرلا قبسو هشيدكإب رطنقتف خباطملا دشم لجرلا فلم

 . تقولا
 اجرح جرحف « هل قفتا امب هسولج دنع ناطلسلاب ربخلا لصتاو

 مهتبحصو هيلإ مهلسرأو « ةيرادمحلاو ءارمألا نم ةعامج بلطو ءايظع

 بلطو ءريثك قلق قلقو . طامس مويلا كلذ رضحي مو ,؟9ةيحيارجلا

 ءوشنلا بحاصب رضحت مل مو : [ هل ] لاقو « هبرضي دصقو «"0يلاولا

 ,هللاود : هرخآو يكنم مالك مهملكو ءارمألا ىلإ تفتلاو . « كعقتش الإو

ن ام لجأل ةءوضخبت مكنأ فرعأ انأو ءاذه لعف يذلا نرمسأل
 أ فر

 ملكتي ن أ دحأ رسجي مو « كلذ لثم يف عرشو . « يلام لّصحيو « ينعفني

 هحرج نأ هوفّرعو « هل ءارمألا تعلط نأ ىلإ | يقبو . تقولا كلذ هعم

 "0براضلا نأو « ميلس هحرج نأ ناطلسلا فّرعو : يحيارتلا رضحو ٠ ملاس

 يدرب يرغت نباو يزيرقملا 35 دروام عجار 0

 .عرسأ :عمذ 0
 .147 1:48 روطتم نيا(#)

 . «هتمامع» : يدرب يرغت نباو يزيرقملا يف

 . نطق نم مث ناتك نم قيقر جيسن هانعم .«شش» يناربع ظفل «شاشلا (4)

 .55 : ةليخدلا ظافلألا .يسينعلا

 .ربأ تسب هعارذ بطقفو :()107 موجنلا) يدرب يرغت نباو (477 :12/7) يزيرقملا يفر

 .«ةربإ ةرشع يتلثإب هنيبجو

 ةرهاقلا ىلإو :ديصتملا (5)
 .امهاسفن ناردصملا

 رطغبت : لصألا 87

 .براظلا : لصألا عمر

 سف



 يذلا ناطلسلا فّرعو «. هللا قزر هومخأ علطو كلذب حرفف . هنم نكمتي مل

 هيلخو , هزبخ ذخ هيلإ // تلزن اذإ » : [ ناطلسلا هل ] لاقف . قفتا ظ
 . « هقح ذخأ ىتح لعفلا اذه هعم لعف نم رثأ عبتتيو ةشكي

 ةريثك ًارومأ اورّوصو . هتدفحو هتوخأ عمجف « هوخأ فّرع لزن الو

 هدي لع بابسألا تناكو . هلجأ غرف نم لجأ غورفو . سانلل ىذأ اهيف
 ام رخخآو . رمأ لك يف ةمالسلا هللا لأسف , مدقلا قباس يف كلذب قبسو

 مه هلتق اودصق يذلا هامرغ نأ ناطلسلا فرع علط هوخأ نأ مهنيب مظتنا

 مهل باتكلا ءالؤه نأو . مهل قفاوم ولول نأو « ميسرتلا يف يذلا باّتكلا

 يفوع اذإو . تقولا اذه يف كولمملل رهظ يذلا اذهو . ةدفحو ناملغ

 تاطلسلا بلطف . هب لعف نم هل رهظي نأ دب ال ناطلسلا يدي نيب علطو

 اوفرتعي نأ ىلإ هدنع يذلا باّتكلا بقاعي نأ هل مسرو « يناورملا نبا

 هحطبو ولول بلطف . ًاضيأ هبقاعيو ولول بلطيو .وشنلا برض يذلاب
 ًادحأ فرعأ امو « بيرغ لجر انأ » : لوقي وهو ,ةاصع يتباملا وحن هبرضو

 يف هدي طبرو « ركاش وبأ ©0مْلَعلا بقاع هنأ لاحلا راصتخاو . «رصم يف

 . مهريغو ناعيملا [ نبا ] دالوأو طومرقب كلذكو . هقّلعو ”9”تارياقملا

 20[ دحوأ ] نيدلا فرش تيب برخأو // . ةبوقعلا نم نيموي دعب اوفوتوإو 61
 تويب برخي نأ هفّرع وشنلا ريسو . هماخر ذمخأو ةليوز ةراحب ريطخلا نبا

 « مهثرحو عيمجلا برخف «ًابح اهيف هل نإف « ثيراحملاب مهئرحيو ناعيجلا
 يأو « ببسلا كلذب ملاعلا نم ريثك نم هضرغ لانو ء سانلاب كلذ ىرسو

 نم مهضارغأ اولانو . « ؟وشنلا برض نم فرعت تنأ » : لوقي هدصق نم
 يف مهو سانلاب لاحلا كلذ يقبو . مهنم ةنالم مهسوفن تناك ةريثك ةعامج

 .«ملعملا» يدرب يرغت نبا يفو ؛ يزيرقملا يف اذك )١(

 لجرلا قلعي ثيحب بيذعتلل ةادأ اهنأ (©#5 :8 موجنلا) يدرب يرغت نبا يف درو امم مهفي (؟)
 نيدلا ءالع ةرهاقلا يلاو ةكأ دقو .توميو هؤاضعأ علخنتف .هيلجر يف تارياقملا قلعتو .فهيديب

 . ملظلاو ةوسقلا نم هنع فرع امل اهدامتعا نم يناورملا نب يلع

 (ريطخلا نب دوعسم ةمجرت) 48 : 4 رجح نبا نم ةقاضإ عمر

 اذفي



 ذخأو , ناطلسلا عم ىلتخاو ةعلقلا علطو . يفوع نأ ىلإ نوكي ام دشأ

 باب يلاو رورس بلطب يلاولل مسرو « هيلع علخأو . هرمأ ناك فيك هفّرعي
 رمأف ءهار مويلا كلذ هنأو , هعم بكري ناك هنأ ركذ . مدنقملاو )قولا

 يلاو ةليسع نبأ دصق مث . ةبوقعلا تحت اوفوت نأ: ىلإ هدلوو وه بقوعف « هب
 هنأو ء« سفنلا لتاق يمارح لجر لجرلا اذه نأ ناطلسلا فرعو « ةفارقلا

 اذإف ء بقاعي نأ وشنلا نم دصقلا ناكو « هيلع ضبقف « ءامرغلا ضعب نم

 هيلع هقرز يذلا هنأ دحاولا دبع اغبقأ ىلع فرتعي نأ هفرعي «ةبوقعلاب هبرض
 ,اغبقأ مدخي لجرلا // اذه ناكو ءاغبقأ نم هضرغ غلبيو « هلتقي ىتح ظ

 . هتفدخب ذولي وهو « ةفارقلا ةرامعو . هاقناخلا ةرامع يف هدشم وهو اريثك

 ع سبحلا يف هب عمتجا نم هيلإ رّيسو « ةريثك ةبوقعي بقومتو يلاولل مّلُسف
 ةمالسلا لجرلا هل نمضو «ءهلوقي نأ وشنلا هدصق يذلا دصقلا هفّرعو

 ببسلا كلذب وشنلا هيلع ّطحو . ءيش لوقي نأ ىلع قفاوي ملف ءهسفنل

 هقح يف ملكتي اغبقأ رسجي ملو « هتوم الإ قبي ملو « هتبوقع يلاولا ايعأ نأ ىلإ
 . ةدحاو ةملك

 اورضح , ؟"”رسنم نيدلا لالج ةاضقلا يضاق تيب مجه ناك اهيفو

 هنيب يف اودجي ملو .هتيب يف ناك ام رياس اوذخأو هيلإ اولخدو « رحبلا يف هيلإ
 , ؟ةريزجلا يف توصلا عقوو ءءاسلا شامق امنإو ء ةروص هل ءيش

  ةعامج مهنم اوحرجو « ادحاو أرفن ءارفخلا نم اولتقو . ءارفخلا مهكرداف

 « ءامرغلا راضحإ مسرو يلاولا بلطف « هرمأ ناطلسلا فرع حبصأو

 رياس نم رحبلا يف يذلا ديصلا بابرأو نيدايصلا بكارم كسم يف اوعرشو

 عبر مهنع اوطحي نأ اوقفتاو ,ء ججح كلذب مهيلع اوبتكو . يلبقلا هجولا

 )١( مقر ةيشاح ءالالد ةحفصلا : عجار 5.

 . يفسويلا يف تءاج امك ًاصن ةئداحلا هذه ينيعلا تبثأ (؟)
 1 ملا : 11/7911 ينيعلا

 ينيوزقلا نيدلا لالج ةاضقلا يضاق راد ثيح ليفلا ةريزج : دوصقملا (7)

 .ظ١1١ : طوطخملا :عجار

 ضل



 يف يرجي ام اوكرديو « ديصلا ىلع ناطلسلا ناويدل هودهتسي يذلا قحلا

 . مهوٌّرمسو رسنْلا نم ةزيجلا / / نم ةعامج اورضحأ مايأ دعبو . رحبلاو

 مدقم ياَطْقَطْرَس هتبحصو « "”رمع اجاوخ رفسب ناطلسلا مسرو
 براقأو يراوجو كيلامم روضح ببسب « كبزأ دالب ىلإ . "”ةيديربلا
 هفّرعو ةيده هيلإ ريسو . كبزأب مهعامتجاو «دالبلا كلت نم هريغو كتشب
 زهجو « مورلا بيانو 27مرق بيانل مهتبحص بتكو « هركذ يتأي « هدصقب
 . رانيد فلأ نيرشع هتبحص

 مدقملا 7يريطخلا [ رمديأ ] نيدلازع ريمألا (©)عماج يف بطحخ اهيفو
 ءايشأ عماجلا اذه ةرامعل قفتاو ,[ةيامعبسو ] عبس ةنس يف هلمع ركذ
 روبنز نبا نيدلا فرش يضاقلا ةيقاس هيف رمع ناكم ناك هنأ « ةييرغ
 كلملا ناطلسلا روضح لوأ يف ةدجتسملا ريامعلا قالوب يف سانلا ترمع الو

 ءدعسو ربك دق شاَرفلا رع نبا دمحم جاحلا ناك ؛2[كركلا] نم رصانلا

 نأ ىلإ لاحلا كلت يف تماقأو , رحبلا ىلع ًاراد ةيقاسلا هذه رواج ٌرمعو

 بآ _زومت /9ا/8 ةنس رئاص يف قشمدب ىقوتملا ءرمجاتلا يعرزلا ةيطق نب دمحأ نب رمع هلعل )١(
 فل

 ؟1/ةجحلا يذ 3١ نينثالا موي ناك امهرفس نأ 151 ةناتلل (نر 0.15". 44 ) ركذي (5)
 مال زومت

 دالبلا نم مويلا يهو .تاغلص ةنبدم اهتدعاق (دوسألا رحبلا) مرقلا رحبب ةطيحم ةعساش ةقطنم (؟)
 , ةيسورلا
 514-518 :ميوقت ءادقلا وبأ

 . يريطخلا عماجب فرعيو .ةرهاقلا قالوب يف هعضوم عماجلا اذه (4)

 1575 558 : 14 كرابم ؛م15 :؟ ططخلا .يزيرقملا

 .«ةهزنلا بحاص لاق» :ةرابعب كلذ ىلإ اريشم يفسويلا نع ةياورلا هذه لقن ىلإ ينيعلا راشأ (8)
 ظلك :1ا//58411 ينيعلا

 .هسفن ردصملا نم نيترصاخلا نييام (5)

 . ليثلا ريغ :انه دوصقملا (9)

 .118 1 4 موجنلا , يدرب يرغت نبا 447 :7/7؟ ىزيرفملا

 انك



 يف ىعس قرزألا نبا 20[ نيدلا جات ] ناكو .  هتمحرب هللا هدمغت يفوت

 وهللا نم ةيضرم ةلاح ريغ ىلع اهيف٠ىقبو « هيلإ تلصتا ثيح ىلإ اهرمأ

 تيقبو . 27نيقسافلا رادب تبقل نأ ىلإ مهرسيغو يراصنلا نم عامتجإلاو

 عابأ نأ ىلإ هتيوقعو ةرداصملا نم قفتا اموشنلا عم هل ىت قفتا نأ ىلإ

 ءرحبلا راد يريطخلا نيدلازع ريمألا ىرتشاو « هكالمأ رياسو 0 16

 ةيكاف هيفو يلم ناتسب ناكو « لبفل ةريزجب هناتسب ًاضيأ هكولمم ىرتش

 اسم ريا عيبأو « ةريثك راهزأو ةدحاو لخاد ةدحاو يه

 ا نبال ناك ناكم لك نأ يريطنلا نيدلازع ريمألا ىونو « هل ناك

 ال ةميظع لاومأ هيلع مرغو , هترامع يف عرشف . أدبعم الإ نوكي حلصي

 نيكاكدو كالمأ هراوج ىلإ ىنبو « لاملا تيب نم ةريثك يضارأ ذخأو . رصحت

 ,ًاريثك ًابعت هيلع بعتو هريغو بشخب ناطلسلا هيلع معنأو ء عابرو قدانفو

 « ةرامعلا هيف دنجف « ًايناج هنم برخأو « ةنسلا كلت 0رحبلا هيلع يوقو

 ؛ همأادذق رجح بكرم فلأ نم وحن ىمرو « (ةبيرز هراوج عبر هل لمعو

 يقبو ؛ «*ةبوتلا عماج هامسو . لينلا ءىطاش لثم ىلع ميظع عماج ءاجو

 ةبوقع دعب هيف عفشو « قرزألا نبال نوصوق طسوت نأ ىلإ هيف ريامعلا

 . مؤم برضو ةريثك

 هعيمج هلام نأ هفّرعو « هيلإ لخدو يريطخلل رضح «"”جرخ املو
 ناكملا اذه كتعبأ ام يننأو » ع ىلاعت هلل عماجلا اذه ىنب ريمألا نأو , دخأ

 )١( يعاجشلا ةعجارم دعب فيضأ ام )١: ؟١( :؟ ططخلا .يزيرقملاو 7117.

 . يدرب يرغت نباو ينيعلا٠ يزيرقملاو يعاجشلا رظنا (؟)

 . «لينلا» : يدرب يرغت نباو يزيرقللا يف (0)
 نم هناطيح عنصي خوك :انه دوصقملاو ءبشتخلا نم ةداع علصت ءمتغلا ةريظح :ةبيرزلا (4)

 ةحارلل ابلط هيلإ يوأيل ريمألا وأ ناطلسلا هينتبي .ليخنلا قاروأ
 2.51١5 4199 ؛9١؟26 1:5 ططخلا «.يزيرفملا ؛4497 :1 روطنم نبا

 بايرأ راوجب هنإ لاق مسالا اذهب رخآ عماج ركذ (ما6١ "14:5 ططخلا) يزيرقملا يف درو (ه)

 يلامجلا ياطلخم نيدلا ءالع ريمألا هانب .ةرهاقلاب نيروسلا نيب طخب ةيقربلا

 .«قرزألا نبا نع جرفأ املف» : يدرب يرغت نباو يزيرقملا يف (3)

 نك



 ناكو . هيلإ ددرتي // مايأ يقبو . « بورضمو هعيب ىلع هوركم انأو الإإو ١
 « ىرخأ فالآ ينامث هاطعأف . لوألا يف مهرد فالا ةينامثب هنم هارتشم

 يذلاب لعف كلذكو . لح يف هنم لجعتساو « هرطاخ نم ةبيطب هبتاكو

 ةميق مهنم ًاضيأ ذخأو 5 يبنلل هفقوأ هنأ ىعّداو , ناتسبلا ىرتشا
 «7لحخديو نوصوقل درتي هنأ وشنلا غلبو « ةليلق امايأ هتدم لطت ملو « لثملا
 عطق يذلا وه اذه نأ هفرعو  ناطلسلا دنع هيف ىعسف « هعم ملكتيو هيلإ

 امل ء« نكلو ”رقنسارق دنع باّتك اوناك وهو هوبأ نأو « هناسل ناطلسلا

 ىلع هناسل ناطلسلا عطق . نطلستيو دوعي هنأ رقنسارق رمأ يف ملكتي نوكي

 .هيف عفش ىتح نوصوق لقعب بعل دقو . ملكتي وهو « هب ملكتي ال هنأ

 , «ليلق دعب يفوت نأ ىلإ هيف يقبف . هسبحب رمأو , هبلطب ناطلسلا مسرف
 . نونج هباصأو

 . كتشب نيدلا فيس ريمألا ””عماجب ةنسلا هذه يف ًاضيأ بطخو

 « ينامركلا وبق طخب «©هنيورق نبا نيكملا راوجب عماجلا اذه رمع دق ناك
 يغتبي يذلا ةدوجلا نم ناكملا كلذ لثم يف نوكي ام نسحأ نم ءاجو

 ريثكو ىراصنلاو جنرفالا هنكسي // ناك هيف رمع يذلا ناكملا نإف ءرخالل ظ

 « ليفلا ةكرب ةهج ىلع عماجلا هجو لمعو :«*0نيناملسملا باتكلا نم

 )١( لصألا يف ةرركم : لخديو .

 . يروصنملا رقتسارق نيدلا سمش .همألا (؟)
 0 مقر ةيشاحبء7081 ةحفصلا عجار

 ةكرب ىلع ينامركلا وبق طخب ةرهاقلا جراخ 1785 - 17ه /5“909 ةنس كتشي ريمألا هرمع (م)

 .زممامجلا بردب فرعي هطخو . مويلا ىلإ ائاق لزي ال عماجلا اذهو ءليفلا

 387:4 كرام ؛؟م.08 5 ططخلا .يزيرقملا

 .ةبحصلا ءافيتساو» شيحلا رظن اهزربأ ةءاع بصانم يلو «نيدلا نيكم ةنيورق نب ميهاربإ (1)

 18م0 148 ماله» ةنس الاطب يفوت

 415 8/9 يريرقملا

 . «باتكلا ةملاسموو :(47* :7/37) يزيرقملا يف (0)

 م1



  "ءارقفو ةيفوص اهيف بترو « '”ءاقناحت جيلخلا هجو ىلع هلباقم رمعو
 ع ؟ةكلاسلا قيرطلا ىلع ””طاباس لمعو ةنسحلا بتاورلا مهل بترو

 ىلإ نيجاتحم سانلا ناكو . فياظولا بابرأ نم هيلإ جاتحي ام رياس بترو
 ' ىلاعت هللا ركذي نم دجي ال يذلا ناكملا كلذ لثم يف عماجلا اذه لثم

 ةعامج تلقتنا نأ ىلإ طايقألاو جنرفإلا سوفن يف ةريثك راثآ اهترامع رثأو

 نم اوعمسي اوناك امل . مهكالمأ اوكرتو « هريغ ىلإ طخلا كلذ نم ةريثك

 . ىلاعت هللا ركذو . تاولصلا تاقوأ

 نيدلا مجن نع ًاضوع ] , ©"ةلاكولا «*7ةعامج نب نيدلازع ىلوتو

 . 29[ صاخلا ةلاكو نم هديب امل ًافاضم « يدرعسالا

 نأ» :هيف ركذي [ باتكب ] انهم نب ىسوم بجاح درو اهيفو

 نأ ىشخأو . مهداسف شكدقو . مهقازرأ مطق دق ناطلسلا . برعلا

 مهيلإ تبكر نإو ءاهريغو راجتلا اوعنميو اوصعيو . ةعاطلا نع اوجرخي

 يقرشلا ربلا نم جيلخلا بئاج ىلع ةرهاقلا جرا هاقئاخلا هذه» :(519 :؟) ططخلا يف لاق )١(

 . كاتشب عماج هاجت

 ,«ةيفرصو أشيش اهيف بترو» :427:5/؟9 يزيرقملا يف (1)
 .كفانإ قيرط اهتمت «نيراد وأ ؛نيطئاح نيب ةفيقس وهو .تاطاباسو طيباوس هعمج (م)

 ,44 : ظافلألا نيش يدأ ؛13 217 روظنم نبا

 .:طاباس هاكتاخلاو عماجلا نيب ام مظنوم :(454 صر قباسلا ردصملا يف )

 رجملا يف دلو . يعقاشلا ةعامج نبا نيدلا رع ةاضقلا يضاق ءميهاربإ نب دمحم نب زيزعلا دبعاعه)

 رشعلا يف يفوت .ا/4# ةنس رخآلا ىداج يف ةيرصملا رايدلا ءاضق ىلوت .1948/388 ةنس

 1855 /ال14 ةنس ليقو .185 يناثلا نوناك /ا59/ ةنس رخآلا ىدامج نم طسوألا

 هس

 :تاسيفولا «بيطخملا نبا ؛"90 عمه يرتسالا ؛481-45 1" ةرد «بيبح نبأ

 .148 175 ينيعلا ؛ 178 :1/# يزيرقملا ؛م

 1 .لاملا تيب ةلاكو :دوصقملا (8)

 يضاق نبا ؛و6١1 17/141١: ينيعلا ؛454 :7/7 يزيرقملا 418 :نويع ءركاش وبأ

 .م734 :نايلدوبلا ةخسن .هبهش

 . يزيرقملا نم نيئرصاحلا نيب ام (7)

 انا



 ءهجو لك نم داسفلا عقيو ©")ودعلا عم اوراصو « قرشلا اولخد
 دجي مهنم دحأ لك ىقبيو . هقزر دحأ لك ىلع ناطلسلا دري نأ ةحلصملاو

 هيلإ بتك همالك ناطلسلا مهف املو . « قيرطلا يشحيو ء هب توقيام

 هريغو بلح بيانو ماشلا بيانل بتك هنأ هفّرعيو « هرطاخ // بّيطيو
 . هيلع اوناك ام ىلإ اودوعي نأو « هزبخ ىلع دحأ للك عاطقإ عوجرب

 مه كلذل اودجو « بلح بيانو ماشلا بيانل هموسرم لصو املو
 فّرعو « ماشلا بيان هعجارف « ًاضيأ ريبك داسف هيف نأ اوملعو . ميظع
 نأو « نييبلحلاو نييماشلا ءارمألا ىلإ عقو اهرثكأ برعلا زابخأ نأ ناطلسلا

 « دنجلا ىلع الو مهيلع رمألا اذه نوب ال امبرو . سيس يف نيدرجم مهرثكأ
 ءارمألا ضوعن نحنو ؛ مهتاعاطقإ ىلع مهب عجرا » : هيلإ باوجلا درف
 سائلا ىلع كلذ ناكف . اهرّيسو رصم نم مهريشانم بتكو . « مهيضرنو
 رداهبي فرعي ءارمألا ضعب عم تقولا كلذ رضح نمم تنكو . بعص رمأ

 هنيبو نيبو « بلح ىلإ رصم نم هجورحن مدقت دق ناك , ”يكبح

 راصتلاو سايا باب لباقم نيسلاج نحنو « هعم اسلاج تنكف . ةبحص
 يف يذلا ةعيضلا نأ هفرعي هيلإ هراداتسأ باتك تقولا كلذ دروف , ”لاّمع

 ءرصم نم روشنم اهب رضحو .انهم نبا ىسوم وخأ ىلإ تعجترا كعاطقإ

 .هذي نم هامرف .ةعلقلا وحن ىلإ يمريوهو هدي يف هسوق ناكو

 هذه ينم تذخأ اذإ ء نيملسم ايو : لاقو , عمدلاب هانيع // ترغرغتو ظ
 ىلاعت هللا ةيشخ الول هللاو « يدنج يطعأ شيإو , لكأ شيإ ةعيضلا

 رضح دق رمألا تدجو « هدنع نم تجرخو . « نمرألا دنع ىلإ تلخد
 مهزبخ نم عطقتسا نم لكو دنجلا كلذكو « ربخلا اذهب مهنم دحأ لكل

 . هيلإ عجر ءيش

 .لوخملا :دصقي )١(

  هتمجرت ىلإ دتهم ملو .لصألا يف اذك (5)

 . سايا وزغ يف خرؤملا ةكراشم ىلإ ةراشإ (5)

 انانذنا



  ةييرلاو جرحلا ءارمألا هوجو يف هل ٌنيبتو « كلذ بلح بيان ىأرو

 بلطو « مهيف ةرابعلا نسحو هيلإ مهبلطف ءرمألا هيلع دسفي نأ يشخو

 زابخأ ثيدح يف هيلإ هباتك باوج ناطلسلل بتكي نأ هفرعو ءرسلا بتاك

 هعيمج كلذ ناكو . تقولا اذه يف ةدايز ىلإ نيجاتحم ءارمألا نأو « برعلا

 يف عجري ام ناطلسلا نأ ملعو , مهينيو مهرطاوخ بيطي ىتح مهروضحب

 بولقل بييطت هنم ناكملا كلذ ناكف . مهيطعي الو برعلا رمأ يف هيأآر

 . ءارمألا

 ةئسلا هذه يف نيفوتملا ركذ

 ةيروصنملا كيلامملا نم ناك «'”يريطخلا رمديأ نيدلازع ريمألا يفوت

 لجأ ناكو ء ناطلسلا دنع ربكو « يمورلا ؟"هريطصخ نبا كيلام ةلمج نم
 سرسيب رفظملا كلملا عم هبورهو هتجرت تمدقت دقو . ؟9ةيجربلا ءارمأ

 لصحو هيلع ضبق هروضح دنعو // « «©!ديعصلا ةيحانل [ ريكتشاجلا ]و
 ءاذعسلا داوجألا ءارمألا نم ناكو « ؟*”هركذ مدقت امك . هنع جارفإلا

 ءابق سبل هنأ فرعي مله ء ةمشحلاو رختفملا ماعطلا اذكو «نيمشتحملا

 تايقو يف هركذ نم مهنمف هتافو خيرات يف نوخرؤملا فلتخا .يريطخلا هللا دبع نب رمديأ(1)

 7/88 تايفو ,يف هلعج نم مهتمو ءالا#ال

 : يف هتمجرت رظنا
 ل16 137/7 يزيرقملا؟ ١8 : ١يعاجشلا ؛ ١٠-١8 يناولا ,يدفصلا ههه : : يرزجلا

 ؛ظكا4  :نايلدوللا ةخسن فهبش يضاق نبأ ؛4184 :1 رجح نبا ؛11 :7 ططخلاو

 ؟157 153 ينيعلا ؛؟ل1 :9 موجنلا «يدرب يرغت نبا

 هلتاتا عامك ةئاتلا. 0م. نا", 193.

 .نيدلا فرش ريمألا «يمورلا ريطخ نب دحوأ (1)
 مالم ١ هكيلامت نم ًاددع فلك يذلا نووالق روصنملا مايأ ىلإ دوعت (ةيجربلا) ةيمستلا لصأ قفز

 كيلامملا ةلودب تفرع ةلود ءدعب ايف .ءالؤه اشنأ دقو . ةرهاقلا ةعلق جاربأ ةسارح رف

 . 1541 /984 قوقرب رهاظلا ةنطلسب تأدب يتلا ةيجربلا

 مك حارا ادع ماقس لزج كلخملب * اذ6كو - 366

 ؛؟١١1 6١5م. 1١ا لمح مو يراداودلا نبأ :مجار (8)وإ(4)

 ل الال الا 21/7 يزيرفملا

"84 



 الام قرفو ءةمهلا ريبك ناكو « هتيشاح الو هكيلام نم دحأ الو (7)لوقسم
 هلو « ةميظع لاومأ اهيف قفن عوفد ثالث جحو . جحلا نينس يف ًاريثك

 هلو ٠ تاجاحلا يوذ نم تويبلا رباكأل تابترمو يراج فورعمو تاقدص

 فرعي ملو « لينلا ءىطاش ىلع ,هركذ مدقملا ؛ عماجلا اشنأو . ةنسح فاقوأ

 29سربيط عماج ىلع سائلا رياس هتلضفو « عماجلا اذه ةفص لمع دحأ

 ءانب هرواجمو هيف ىنب هنإف « لينلا ىلع يدعسلا عبر راوجب هرّمع يذلا

 « ليبس ناكدو ليبس ضوح ؟؟9هدلو اهب رّمع ةدايز هفقو يف لصحو . اهيظع
 . هنع افعو هتمحرب هللا هدمغت  سوفنلا يف ةباهمو « ميظع ريخخ هل ناكو

 لجرلا اذه ناك , ؟”يومحلا كبزأ نيدلا مراص ريمألا يفوت ًاضيأو

 نم ناكو .ةرمإلا يف ةمدقت هلو  هامح بحاص روصنملا كلملا كيلامم نم

 ىلإ هامح ركسع ةبحص درجي ماوٌدلا ىلع ناكو . تاراغلا يف ةديجملا ناسرفلا

 ريثك ًاباهم ًاريمأ ناكو « ةريثك عياقو // هل تفرعو . اهريغو تاراغلا ظ 1

 هلثاب ناك ام نع هزييمتلو ,ةقيض همامكأ سلطالا نم بوث ءابقلاو ءًأزرطم ءابق : يدفصلا يف(1))
 .ةقيضلا مامكألا نووالق روصنملا مايأ هنم تيغلأ جئرفلا باوثأ نم

 اجعل طاع, لعل ا اكد 62

 يف نوت 21151 -1570/586 ةنس قشمد ةباين يلو .نيدلا ءالع ريمألا «يريزولا سربيط (1)

 حفسب هتبرشب نفدو 4159.-114 يناثلا نوناك لوألا نوناك 7/38 ةنس ةجحلا يذ

 . مطقملا

 نبا ؟819 11 ريثك نبا : 804 - 508 :11 يناولاو ولالا  وااله :ةفحت ,.يدفصلا

 97 : يعاقصلا

 دمحم رخآلاو يلع امهدحأ «نيريمأ نيدلو يريطخلا رمديأ فلخ (؟)

 .5117 15 موحتنلا ءيدرب يرغت نبا ؛18 1٠١ يفاولا . يدفصلا

 1807 /ا/ما/ ةنس رصخاوأ يفوت .نيدلا مراص ريمألا «يومحلا ,يروصنملا هللا دبع نب كبزأ (5)

 هتمجرت رظنا .لييبسلا ءانبأل ًانامت ةرعملاب ىنب .هتبرتب نفدو ةامح ىلإ لمحو ءسايآ نم برقلاب
 :ي
 15 ةردو 3584 :!ةركذت «بيبح نبا ؛8١ ١: يعاجشلا «445 :5 يدرولا نبا

 :9 موجتلا يدرب يرغت نبا ؛#ه0 مه رجح نبا 1475 :37/17 يزيرقملا ؛ظا»

 هل

 م



 ١ مهفلكب لفكتي هتبحص اورفاس اذإ مهنأ هدانجأ رياس هنع تلقنو «'ءاطعلا

 مدقم درج سايال روبعلا لصح الو . ريخلا عم لعفيو « مهتنومب موقيو

 ناك ةروشم لصح اذإو . نيركسعلا مدقم ناكف . سلبارططو هامح ركسع

 يذ عبأر يفوتو « مايأ هب ماقأف.فعضإيف سايآ ىلع دجوف « هيلإ راشملا وه

 اوفخأ ءارمألاو «بلح|بيانل هربخ لصوو يفوت املو . ةعمجلا ةليل 20ةجحلا

 لثم توم ربخ نمرألا غلبي ال نأ كلذب اودصقو « هيلع اأولصي ملو هتوم

 ع هرمأب ةتامشلاو مهحرف هتومب عقيف «ء مهدنع روهشم وهو « لجرلا اذه

 اولصو نأ ىلإ سايآ نم هب اوجرخو « ليللا يف هولمو هتيشاح ضعب اوبلطف

 ناكو . هونفدو هتزانج يفءاوشمو , اهبحاصو هامح لهأ تجرختو « هامح ىلإ

 . - هتخحرب هللا هدمخت  ةنس ةياملا براق ام رمعلا نم غلب

قو « دفصب راداودلا اغب نيدلا فيس ريمألا يقوتو
 هتمجرت مدقت د

 يف ريخلا بابرأ نم ناكو «؟”وشنلا دي ىلع رصم نم هجورحخ ببسو

 . // - هنع افعو هتمحرب هللا هدمخت  هتفيظو

 لوأ لجرلا اذه ناك , ”يدشرملاب فرع دمحم خيشلا ًاضيأ يفوتو 0و

 فيرشلا ديسلا هنع يل لقنو ءانح نبا «©7ةيبحاصلا ةسردملاب ميقم هادبم

 ءاعبرألا» : يزيرقملا يفو ىقجحلا يذ يه :يدرولا نبا يفو رجح نباو يعاجشلا يف اذك )١(

نابعش نيرشع سماخخ ءاعبرألا» : يدرب يرغت نبا ينو .«ةدعقلا يذ يرشع سماخ
». 

 0/85 تدارس مو 15/7 يزيرقلاو و4١٠ ولد : طوطخملا يف درو ام عجار (؟)

 ةينم يفوت .هللا دبع وبأ «يدشرملا ميهاربإ نب (ميركلا دبع ليقو) هللا دبع نب دمحم خيشلا (")

 تامارسكلا نم ريثكلا هنع فرع .##1مب ناسي ٠١/90 ةنس ناضمر 4 يف دشرم

 :يف هتمجرت رظنا .تافشاكملاو

 يدرولا نبا ؛186 :؟ مالسالا لودو و4 14 :لويذ «يبعذلا ؛هالا :يرزجلا

 عقار نبا ١4 : 4١/4 ريثك نباواأ5 ه1 يعاجشلا ؛؟ 5من :ه يكبسلا ؛ 447

 يضاق نبا ؟ 439 : 9/5 يزيرقملا 4980 5904 : 7 ةركذت ءبيبح باراك خلا

 تتمفشللل ينيعلا ؛457-454 8 رجح نبا ؛والال“ :نايلدوبلا ةخسن ةبيهش

 ١117 15 دامعلا نبا :1 : 5 موجنلا «يدرب يرخت نبا ءظا_١

 تب ليدانقلا قاقزب انح نباب فورعملا ميلس نب .امح نب يلع نيدلا ءاهب ريزولا بحاصلا اهاشتا (4)

 انو



 رصم نم جرو « 2'”نيدلا دامع خيشلا ىلعو هيلع أرقي ناك هنأ '”يبلعتلا

 اريخ هب دجوو نينس ,ةريحبلا لامعأ نم.حرف دجسمب ماقأ نأ ىلإ لصوتو

 [ نأ دعب ] هنإف ءهيلإ قبسي مل حوتفب ناكملا كلذ نم هيلع حتفو «أريثك

 سائلا نيب فرعو . اهأشنأ ةيواز اهيف رمعو « دشرم ةينمب ماقأ هنم عجر
 جرخو . مهريغو ءاربكلاو ءارقفلا نم هيلإ دري نم لك ءىرقي راصو « مركتو

 رظان 22[ هللا لضف نب دمحم ] نيدلارخف يضاقلا هدصقف «؛كلذب مسا هل

 هيلع دريف . ديصلا ىلإ هيف ناطلسلا نوكي تقو لك بكري ناكو . شيجلا

 « نييرصملا رباكأ نم دحأ لك هدصق نأ ىلإ كلذك يقبو . ةعامج عم

 ءايشأو رختفم ماعطب هيلإ رضحي »نم لك ءىرسقي راصو . هلاح عستاو

 ءيش هوبي مهنأ ىلع ةريثك ةعامج هل تلصوتو . هريغو ىولخلا نم ةصوصخم

 ريمألا هدصق نأ ىلإ يقبو , كلذ ىلع دحأ ردقي ملف ءءيش مبنم ذخاي وأ

 مالك هيف ناطلسلا دنع لصحو « ءارمألا رياسو يكنجو يقاسلا رمتكي

 تناكو « هروزي هنأ دعو نأ ىلإ هدنع نيدلارخف // ىضاقلا همظعو «ريثك ظ 7

 لجرلا نأو « ةفشاكملا نم ةريثك ًارومأ لجرللا اذه رمأ يف ثدحتت سانلا
 « هيهتشي ءيش دنع رضح اذإ ءهمعطي نأ هقيرط يف ىنمتو « هترايز دصق اذإ

 يف ببسلا كلذب لوقلا اوعسوأو . هفشاكيو . هدنع لصو اذإ هل هرضحيف

 كلملا هدلو مايأ رمتساو .ريثخألا ةاقو نيح ىلإ سربيب رهاظلل ًاريزو_ ناك اذه انح نباو .رصمب 20

 يفوت .ًاددشتم ًامزاح ًاريزو ناكو .ديعسلا ناسيت 18/51لال ةنس ةجحلا يذ لهتسم يف رصمب
 1 .ىرغصلا ةفارقلاب هتبرتب نفدو 4
 .148 :1/ هللا لضف نبا ؛١١1 ةقرولا :18 يريونلا ؛88 -84 :خيرات .دادش نبأ
 مالا من١ : ؟ ططخلا ؛يزيرقملا ؟ 3888 :18 ريثك نبا ؛ظالال : لضفملا ه6

 ميحرلا دبع نب نيدلا ءايض فيرشلاو :(487 :7) رجح نباو (هالا ص) يرزجلا يف )١(
 . ينيسحلا

 ةنس رفص 11 يف ىفوتملا يعفاشلا نيدلا دامع خيشلا «يركسلا زيزمعلا دبع نب يلع هلعل (9)
 11 ناريزح 1/1/١

 3717 11/17 يزيرقملا 4١45 :5 يكبسلا

 . ىلوألا ةيشاحلا 0174ةحفصلا يف هتجرت تقبس دقو ءا/ا"4 ةنس قوتملا (")

 .نملك : لصألا (4)

 اناني



 كلل

 هل نأ اوعّديو « هرهركي هدلب لهأ نم ريثك ناكو ,'0ةنسلألا هتفضمو هرمأ

 ملاعلا انيأر ام اننأ ىلع . تالماعم هلو « ةريحبلا لهأ عم رجاتمو بابسأ

 نأ دب ال دحأ ركش يف رمألا ديازت اذإو « سانلا نم دحأ ركش ىلع تقفتا

 . ركشلا كلذ بوشي ءيشب مهتي

 نيثالثو تس ةئس يف رصم ىلإ هروضح دنع ةريثك ةعامج هنع ينربخأو

 ءيشب هل مسرو ءهب عمتجاو لخخدو « هيلإ ناطلسلا ريسو « جلا دصقو

 هنأو « 29ءيش ءارمألا نم دحأل الو هل لبقي ملف « ةداوزلا ليبس ىلع ريثك

 هللادبع ينربخأو « ًارييك ًارمأ ةقدصلا يف هرمأ غلبو . ةنسلا كلت جح

 هريغو رضخألا خيطبلا لثم . اهناوأ ريغ يف ةريثك ءايشأ همعطأ هنأ يديربلا

 ءهتقيرط ءارقفلاو خياشملا نم دحأ كلسي مل هنأ ةلمجلا يفو « هكاوفلا نم

 دنجلاو ءارمألا صخيو « هيلإ أ ثيح نمو دراوملاو ,دودمم هطامس // نإف و

 نم رجضتي الو , 29هيلإ دري نم رياس يفكيو « ةرختفملا ءايشألاو ةمعطآلاب

 هلو ةنسح ةئيه وذ لجر ناكو « ءيش دحأ نم لبق هنأ هل فرعي ملو ءدحأ

 . - هتمحر ب هللا هدمغت  لمعو ملع

 ناكو ءرصم عماج راوجب ميقملا (؟7يبرغملا دمحم خسيشلا يفوت اضيأو

 هنأ هرمأ نم قفتاو . ةروهشم ةيحالصو « نيدو ملع هلو . تقو رخآ رض

 ع ناطلسلا دنع وشنلا هيف ملكت ام ببسب صقتشملا نبا ةرداصم هركذ مدقت

 نم لزنف «انأ هتذخأ هلام تنأ ذخأت مل نإ كنإ : نوصوقل ناطلسلا مسرو

 مايأ كلذ دعب يقبو « هدوجوم رياس ذخأو هيلع طاتحا نم نوصوق ةهج

 . 401 137 رجح نبأ :رظنا )

 .رجح نباب نراق (؟)

 رثكو همرك نع ةفيرط ًارابخأ نوخرؤملا ركذي (؟)

 .137 5*1 رجح نبأ 458٠ :* ةركذت «بيبح نبأ ؛8707 : يرزجلا :رظنا

 ىدامج 7١ يف يقو .جاحلا نباب فورعملا يبرغملا هللا دبع وبأ خيشلا ءدمحم نب دمحم نب دمحم (54)

 . «عالبلا باتك» هتافنصم نم .ةفارقلاب نفدو 01576 لوألا نوناك 5 /9#9/ ةنس ىلوألا

 1476 : 5/3 يزيرفملا ؛ م7 ١: يفاولا .يدفصلا

 .هقافنا

 8م



 يبرغملا دمحم يف هل ناكو . هتافو تبرق نأ ىلإ هسفن كلذ دعبو . فيعض

 خيشلا نأ و هوفّرعو « ةعامج هيلإ ترضحف « هيلإ ددرتو « حيحص داقتعا

 كلذ عمس امل هنأو « « ةليللا هذه تومي امبر هنأو . فعضلا ةياغ يف دمحم

 يف ربق هل رفحي تام نإ هنأ مهاصوأو « هتعامجو هدلو بلطف ءرسحتو هوأت

 « ةليللا كلت يف نينثالا ايفوتف ءاهيف دمحم خيشلا نفدني يذلا ةعقبلا

 « ميظع راهن رصم يف امل ناكو . اههيلع ةالصلاب ممل // يدون اوحبصأو ظ 17

 « نوصوقل هتوم غلبو « هنع ناطلسلل وشنلا لوق لجرلا اذه نع يفنو
 هنع ركذي ملف « هرمأ يف ناطلسلا عمم ءارمألا اوملكتو ,هترداصم ىلع مدنف

 , وشنلا لوق الإ

 خيشلا دلو ")دمحم نيدلا رصان حلاصلا خيشلا يفوت ًاضيأو

 ةيواز يف داعيم هلو «نيدو ةيحالصو ملع هل ناكو . داضعم نب '”هيهاربإ
 يفوت املو . داوجألا نيرّيخلا نم ناكو . سانلا هيلع عمتجيو . هدلاو خيشلا

 ةيحص يف عرشو « داعيملا لمعو . هناكم 92رمع نيدلا نكر هدلو سلج
 .  هتمحرب هللا هذمغَت  هدلاو اودقتعي ةريثك ةعامج اوئاكو . سانلاو ءارمألا

 يوت .ريعج ةعلقب 58٠ ةنس دلو .نيدلا رصان خيشلا «يربعجلا داضعم نب ميهاربإ نب دمحم )١(

 باب جراخ هتيوازب نفدو 15 لوليأ 5/989 ةنس مرحملا ؟4 يف ةرهاقلا رهاظ ةينيسحلاب

 .رصنلا
 نبا ؟198 :14 ريثك نبا ؛١٠ ١: يناولا .يدفصلا 45 :يررزحلا :يف هنمجرت رظنا

 نبا ؛477/ :؟/1؟ يزيرقملا 458488 - 584 :1 ةركذت «بيبح نبا ؛11-9198 :1 عقار

 ينبعلا ؛وك59  ظاكم :نايلدوبلا ةخسن ءهبهش يضاق نبا 48558 - 1917 :" رجح

 .321 :9 موجتلا «يدرب يرغت نبأ ؛ظ اكاركحلا

 ةلس مرحملا ؟4 يف يفوت .نيدلا ناهرب خيشلا .يربعجلا دادش نب داضعم نب ميهارسإ (؟)

 .تاونسب نينامثلا زواج دقو «ةرهاقلا رهاظ ةينيسحلاب نفدو 1784 طايش ؟4/54/

 ءالؤ5 17/1 يزيرقملا ١4 -١48! :5 يناولا .يدفصلا ؛ 44 : 5 يكبسلا

 .848 : © دامعلا نبا ؛2ال4 :ا/ موجنلا يدرب يرغت نبا

 . 17751 ناسين 11/1/41 ةنس ةجحلا يذ خلس سيمخلا موي يفوت (؟)

 ,الا1" 1/7 يزيرقملا

 ا انايكل



 دييعس ] هاقناخ خيش ؟!!يناَزْيَوُحْلا نيدلا مجن خيشلا يفوت [و]
 -هقفو نيدو ملع هلو « نيرّيخلا ةيفوصلا خياشملا نم ناكو . 250[ ءادعسلا

 ع ناوْسْقَنلا نيدلا سمش خيشلا هتيفوت بيقع بّنرو - هتمح رب هللا هدمغت

 . ةيفوصلا يف ةرجهملا ميدق لجر ناكو

 عقوم ناك . عقوملاو بستحملا يرعسلا (©نيدلا مجن يضاقلا يفوتو

 ,همع دعب ةبسحلا ةيالو ىلإ ] لقتنا مث ةعامج نب نيدلا ردب ةاضقلا يضاق

 , ةبسحلا يف اهلعف // ةريثك ءايشأ ذختاو « نكمت نأ ىلإ | اهرمأ يف داجوو

 ءراجتلا نم ةماعلاو ةقوسلاو سانلا هفاخي ناكو « ةباهمو ةمرح هل ناكو

 اكو (9هلابس علقو ء هتيححل فتنب رمأي عاّيب وأ يقوس ىلع جرخ اذإ ناكو

 . ةمشح هيف لزهو باوج ةعرس هل
 يف شيجلا رظان نيدلارخف يضاقلا دنع سلاج وهو ءمويدلا قفتاو

 رفص يف يفوت (نيدلا لامكو نيدلا لامج ليقور نيدلا مجن خيشلا ٠ يلع نب نسح نب ب يلع 2ع

 1785 /1/الا/ ةنس (مرحملا يف ليقو)

 ؟994 1” رجح نبا؛111/ 17/7 يزريرقملا 1" - الب ١ معفار نيأ ١4! :1 يعاجشلا

 .714 :9 موجنلا « يدرب يرغت نبا

 مداخل بقل وه ءادعسلا ديعسو .اهسفن رداصملا ةعجارم دعب. هانتبثأ امو . لصألا يف ضايب (0)

 فاقئاخ ريبكلا نيدلا حالص ناطلسلا اهلعج راد هل تناك ءربثق همسا يمطافلا رصتتسملا

 طخب هاقئاخلا هذهو .ةكربلا قاقزب ةيناّبحلا ناتسبو ةرهاقلا لخاد برشلا ةيراسق اهيلع فقوو

 .ةرهاقلا نم ديعلا باب ةبحر

 .415- 418 : ١ ططخلا ,يزيرقملا ؛ "يم _ م4 ١7 يدنشقلقلا رظنا

 هنس مرحملا 1١ يف يفوت .نيدلا سمش خيشلا يناوجقنلا نمحرلا دبع نب ميهاربإ نب دمحم ()
 لل با واع

 . 586 #1 رجح نبا ؛ غهال :؟/؟ كولسلا «يزيرقملا

 ٠١ يف ةرهاقلاب يفوت .نيدلا مجن يضاقلا «(يدرعسالا) يترعسلا ىلع نب نيسحلا نب دمحم (4)

 . ةفارقلاب نقدو 1 عال ١مم الالام ةنس (نابعش ١6 ليقو) ىلوألا ىدامج

 ؟14519/ :؟/١؟ كوللا «يزيرقملا ؛؟4١ ١: ىعاجشلا ؛ هم؟ :يرزحلا

 يللا كول يتيعلا

 نم اماما ةفقلا ىلص ام يهو «قليس اهدرفم «لابيلا نأ (7787 :11) روظنم نبا يف ءاجايمر

 1 ةيحللا مدقم : :ًاف نأ ةابسلاو ءايهتيب امو نيبرا ثلا عمجي رعشلا

 كل



 هيلإ رظنف ءردصم بستحم فوقسلا راف رضح دقو . سانلا نم عمجم
 رصم بستم نوكي ىتح مل . نيدلا مجناي» : لاقو . نيدلارخف يضاقلا

 ءانالوم ايو : هيلإ هباوجب عرسأ . « ؟ ةرهاقلا.بستحم نم مولعم رثكأ

 وشنلا ذحنأو « هتيفوت ركذ مدقت دقو . « فقسلا يف ىرجأو بنذ لوطأ هنوك
 .  هتمح ري هللا هدمغت  ةثرولا نم هفلخ ام عم هعيمج هلام

 ناكو « يركجبلا عماج ببطخ نابعش حلاصلا خيشلا ينوتو
 . هيف سلجي داعيم هل ناكو . ايندلا نع هّرنتو ةفعو نيدو ملع هل لجر

 دصقيف . هداعيم يف اهركذي تافشاكمو سايقلا ريغ ىلع مالكب ملكتيو
 اهب ىنعي الو اهيشفي نأ ريغ نم هقح يف اهنأ فرعيو «. هببسب يه يذلا
 خأ هل يفوت دق ناكو . هل مالكلا نأ اهبحاص ملعيف اهب ملكتي هنكل , دحأ

 قرفو عماجلا يف دعقف // . هيدي نيب ىلإ ثرالا اورضحأف . ةيلام هلوظ 6
 . ءيش هنم ثرب مو ةقدصلا قحتسي نمو « تويبلا بابرأ ىلع عسيمجلا

 اهنم ضرعتي الف رباكألا نم تاقدصلا هيلإ يتأتو . سانلا هدصقي ناكو
 هتمرب هللا هذمغت  سانلا نع ةيفاخ ةريثك لاوحأ هل ناكو ء ءيشب

 باتك دحأ ريثألا نب نيدلا دامع نبا "”نيدلا مجن يضاقلا يفوت []

 . - هتحرب هللا هدمغت  مراكمو ةيبصعو ةءورم هل لجر ناكو « ””جرّدلا

 3ك يدادغعبلا نب قوس ةعانص ىف هل لجرلا اذه ناك ء يدادغيلا نب (؟)ديعس ىقوتو

 :هبهش يضاق نباو 186 11/4 :14 ريثك نبا ينو ؛ظا١١١ 11/1941١: ينيعلا يف اذك )١(

 ركحلاب دجسملا مامإ يركحلا (نسح) نيسح نب ميهاربإ نب (نسحلا) نيسحلا» ظلال
 . 1307 رايأ 37/1/80 ةنس لاوش ٠١ يف ينوت «لئاضف هيدلو ,ةعمج لك يف سانلا ركذمو

 (منم ١6 ليقو) رفص *١ يف ةرهاقلاب يفوت .نيدلا مجن .ريثألا نب دمحأ نب ليعامسإ نب دمحأ (؟)

 , #1 لويأ ؟1 /1/الال ةنسا

 1:١ ٠١4 رجح نبا ؛4717 :7/7 يزيرقملا ؛14 ١: يعاجشلا

 ا مقر ةيشاح 0٠ ةحفصلا يف درو ام مجار (7)

 ةفارقلاب يفوت .ميواقتلا بتاك مجنملا ,نيدلا دعس خيشلا ءيدادغبلا دمحم نب دمحم نب ديعس (4)

 . اهب نفدو ء135 لوليأ 58/0789 ةنس رفص 16 يف

 .وا1؟-48111 1317/1911 يتيعلا ؛ 4317 : 3/1 يزيرقألا ؛ 547 : يرزجلا

 كلل



 يف لجرلا اذه ركذي ملو , اياسحو ميواقتلا لمع يف ىلوط دي هلو ء بطلا
ل يب تس نم طاش الإ تايولا كلت

 لي ي

 ؛ مهنم ريثك ًاضيأ هتسحتشيو « ءاملعلا نم ريشك ههركيو ءعرشلا رم

 يف هباسح نساحم نم تيأر يننإف ؛ تقول اذه ف انا طعس نسل

ف صوصخو ةحيلم ءايشأ اهيف ركذي يريطخلا نيدلازع ريمألل هبتك ميوقت
 ي

 رصمل دري هنأ هيف ركذو , ؟9نابوج نب (شادرمد هيف رضح يذلا رهشل

 لامج دنع تيأرو .عقو كلذكو ءابهي توميو قرشلا كولم نم كلم

 ىلإ فاضيو « رابك بصانم يلي هنأ هتيالو دنع هطخب رتسي ةافكل
قت يف تيأرو .ناك كلذكو نّيعف شيحجلا/ / بصنم هبصنم و 6

 نيدلا رصان دنع ميو

رضيو هراديود لمع مقتي ناطلسلا نأ يلكنج نب (40[ دمحم ]
 لإ اضم نم هج

 يذلا رهشلا امأو « هرهش يف راديودلا 2 نيدلا حالصل كلذ قفتاف « ماشلا

هشلا اذه يف شيعي ام هنأ يلركذف « هلاح نع هتلأسو « هيف يفوت
 تإود « ر

 نع هتلأس مث « « ةايحلا يل ىجريو ياوق ديازتت رخأ مايأ ةعبرأ ىلإ تيقب

 ال ءنالف ايد : لاق « سانلا عم هلعفو وشنلا نعو رصانلا كلملا ناطلسل

نسلا نع جرخم امو « قوملا نم هنإف وشنلا نع لأست
 هنيب ترج دقو الإ ة

 حص نإ , هتنتس باسحو هتلود نإف « ناطلسلا رمأ امأو . هل نم رياس نيبو

 يف مكح هلو ن :بعبرأو نيتنثا ةنس لخدي [ف . ءيش هيلع ردقو هباسح

 نم بياجعلا رظتناو « هئارمأو هدالوأ رياس يف فالتخإلا عقيو ء ضرألا

 ىلإ توت هتدجو ءترضح موي ثلاثو « هتقرافو « « ةيامعبسو نيس ةنس

 . هللا ةمحر

 نو ؤاك ابرأ لق نم قرشلا يف يف تقفتا يتلا عياقولا ركذ مدقت دقو

 .8 مقر ةيشاح ء14* ةحفصلا مجار (1)

 .5 مقر ةيشاح 0114٠ ةحفصلا عجار مر

 ؟ مقر ةيشاحلا 704 ةحفصلا يف هتمجرت رظنا ()

 .ىلوألا ةيشاحلا +119 ةحفصلا يف هتحرت تقبس (4)

 .7 مقر ةيشاح 177 ةحفصلا يف هتحرت تقبس (6)

 نكذب



 ربكو ةيتارويالا سنج نم هنأ لجرلا اذه ركذ مدقت دقو « اشاب لع لتقو

 نم بلط رصم ىلإ ريسو , همالسإ نسحو « ةريثك ةعامج عمجو . هنأش

 شاشلا نم مالسإلا سبل سبلو ,اهريغو // هقف بتك ناطلسلا ظ 6

 ام ةرسكلا نم هل قفتا الو . سابللا كلذ هباحصأ رياس سبلو « ةتولكلاو

 يفوت نأ ىلإ لاومألا ذحتأو ةرداصملاب دادغب لهأ عم هتريس أشنأ «قفتا

 .  هتمحرب هللا هدمغت

 [ لينلا ركذ ]

 . عبصإ ؟الرشع عستو عارذ رشع عبس اهيف لينلا ناك

 [ اهثداوحو ] ةيامعبسو نيئالثو نامث ةئس لوخد ركذ

 (9راعسألا صخخرو ع جاحلا ةمالسب نيرشبملا تدرو . مرحملا لهتسم

 « يرالّسلا ””رقنسقا نيدلا سمش ريمألا ةنسلا هذه يف بكرلا ريمأ ناكو

 اورضحم مهنأو ١ «9ةثيمرو ةفيطع نيفيرشلا نيريمألا فالتخا نع اوربخأو
 . هيحاص نم مهتم لك فصتليو « بكرلا ةبحص

 كلا 2 و 71١5( :5) موجنلا ءيدرب يرغت نبأ ينو ءاذك )١(

 ؟ةرششع كتسو»

 .4748 17/19 يزيرقملاو 28١ : يررلا يف درو ام كلذ دكؤيو (9)

 مايأ يف لقنت مث «لياخ فرشألا دعب رالس مدصخ .نيدلا سمش ريمألا ءيرالسلا رقنسقأ (؟)

 يف هسبحمب يفوت .لدعلاو ةفعلاب ًاروهشم ناكو '. رصمب مث ةزغب مث دفصب يلوو دمحم رصانلا
 31-211744 48 /ا/44 ةنس ةيردنكسالا

 نبأ ؛5954 1١ رجح نبا "88 :9/؟ يزيرقملا ؛"١» 1١1# :4 يناولا .يدفصلا

 1١6:1١ موجتلا ؛يدرب يرغت
 . 37119/ ناسين ل + 1/8 ةنس ناضمر <48 يف فيرشلا مرخلا طسو يف التاقت دق اناكو (4)

 را - ظ88١ نيتقرولا يف ةئيمرو ةفيطع نيفيرشلل قفتا ام ًاضيأ عجار ١: ١7. يعاجشلا
 .طوطخملا نم

 اضن



 هل قفت قفتا امو رصم ىلإ ركسعلا لوخد ركذ

 يناثلا رصم نم رفسلا ناكو « 2"”هبابسأو ديرجتلا ركذ انمدق دقو

 ٠ ناضمر رهش نم لوألا رشعلا قشمد ىلإ لوصولاو نابعش رهش نم رشع

 مدقم ,ياطقرأ نم هسفن يف ناكو « ةداعلا ىلع ركسعلا ىقتلمل بيانلا بكرو

 هذه يف شيجلا مدقم نوكي نأ هنّيع يذلا وهو «ة يثك رومأ ءركسعلا

 , ةيغرط فصنأو ياطقرأ فصني مل ركسعلاب هاقتلم لصح الو . ةرفسلا

 لك حبصأو // . ركسعلا لزن نأ ىلإ | ياطقرأ عم ملكتي ملو ء هب سناتساوو '

 ياطقرأ ريمألا ريسو , ةداعلا ترج امك « ماشلا بيانل ةمدقت ريس ريم

 لبقي ملو ءءا مألا مداقت ما كلا بيان لبقف « هتمدقت ”هدلو ةبحص

 تيج انأ » : لاقو ء هب قرخأو هرهخ هيلإ هدلو لمد الو . هتمدقت ياطقرأل

 يأب . ًاربخ ينمعطأ الو « ةفايض يل ريس ام رصم يف كوبأو ءرصم ىل

 هوبأ ملعو ١ يضرم هجو ريغ ىلع هدنع نم جرخو .« ؟ لإ ءيجت هجو

 حبصأو , « كلب لضتفي كابر وه » : هدلول لاقو ء ظيغ رهظي ملف ٠ كلذب

 ياطقرأل ريسي لو ٠ غو منغلاو ريعشلا ءارمألا ريا ا ريسف عزكتت

  هبرق الو هيلع مّلسي نأ هتيشادشخ نم ءارمألا نم دحأ رسجي مو «ءيش

 هل زهجو« هميم ىلإ بكر هنإف كل[ يردبلا ] رمديب جاحلا ريغ هفاضأ الو

ق نأ ىلإ ماشلا بيان هنع تكسي ملو , لماك موي هدنع ماقأو , ةفايض
 لا

 .(؟ هتفيضوو : لاق . 0 معنو : لاق . « ؟ ياطقرأ دنع تحرو :هل

 هللا ءريمأ ايو : رمديب جاحلا لاقف ,هنع ههجو لوف . « معنو : لاق

 .راه١ و1149 : طوطخملا : عجار (1)

 7 مقر'ةيشاح 8510 ةحفصلا يف هتمجرت عجار (0)

 ىلإ هزهج مث قدم ةداعسلا رادب هدنع ماقأو فرمالا يف زكنت هررق دق ناك ءيلع نيدلا ءالع (*)

 2701/ ةحفصلا يف هعحرت تقبس دقو 00٠ ةنس هذلاو يتوت) هيبأ ةايح يف يفوت .رصمب هيبأ

 1 مقر ةيشاحلا
. 

 ,77 17 رجح نبأ ؛ولكا"  ظل101 :7 نايعأ ,يدفصلا

 .37 مقر ةيشاحلا داب ةحفصلا يف هتمجرت عجار*(4)
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 تسبلو هسرف تبكر . قح ىلع هلو ءانشتادشخ وهو . كظفحي ىلاعت

 وه ناكو .«؟هنع عطقني هجو يل فيكو «, قشمد ىلإ رضحو . هءابق

 « ياطنرط امأو ,ةيشادشخلاو ةوخألاب اوعدي زكنتو رادقمشبلا ؟')ياطنرطو

 . ماشلا بيان نم ةيشخ مالسلل هبرقي // مل هنإف ظ 1

 رهش نم نيرشعلاو عبارلا اهلصوو « بلح وحن ركسعلا لحرو
 ريمألا نإف « ةيرصانلا ةلودلا يف هلثم دهشي مل ميظع روبع ناكو « ناضمر

 شيجلل سبللاو تالالاو ددعلاو كيلامملاب ميظع لافتحا لفتحا ياطقرأ

 مهنإف ء بلح ءارمأ كلذكو « مهب حرفو 2"بلح بيان مهاقلتو . هعيمج

 «نيموي ركسعلا ماقأو « ةباهمو ةمرح مهيلعو ء نسح ّيزو ًاييظع ًاشيج اوأر
 ءماشلا ركسع مدقم يرخفلا اغبولطق نيدلا فيس ريمألا رضح ثلاشلاو

 ناكو . اهلخدف « ربعج ةيحان ىلإ روبعلاب هيلإ مدقت موسرملا نأ انركذ دقو

 [ريبكلا ] نسح خيشلا هيلإ ريسو « لغملا سوفن يف ةباهم دالبلا يف هروبعل
 ىسومل ةرصن هلوخد نوكي نأ اويشخ مهنإف «هروبع ربخ فشكي هدصاق
 املف . نسح يأر هرمأ يف ناطلسلا هبسح يذلا باسحلا ناكو . اشاب يلعلو

 نم نحنو « سيس ىلإ ركسع درج ناطلسلا نأ » هفرع هلوسر هيلع درو

 يقبو « مهرطاوخ بيطف . « ديصتنو « رخآ ناكم نم مهيلإ لخدن مهتلمج
 يز يف اهلخدو عجر // , بلح ىلإ ركسعلا لوصو هغلب نأ ىلإ ديصتي و 7

 ءديعلا اوَّلصي نأ مهيأر اوعمجأو « ًاريبك ًالافتحا هركسعب لفتحاو . نسح

 . اوبكريو

 دنع زكنت ةقفرب ياطقرأ جاحلاو وه رضح .يرصانلا رادقمشبلا نيدلا ماسح ريمألا «ياطنرط )١(

 مث «ةيلاوتم ةنس نيرشع ةدم ىشمد ةيبوجح يف ياطنرط ماقأو «ماشلا ةباين ريخألا اذه ةيلوت

 ةلس نابعش © يف قشمدب يفوتو ,ةزغو'صمح يتباين يلو .9#117/19 ةنس ابنع لزع

 .نيعبسلا زواج دقو 217 41/ يناثلا نيرشت ١4

 .7131/ : ؟رجح نبأ ؛الهه :/5 يزيرقملا ؛ 45٠ - 48١ :15 يفاولا .يدفصلا

 23378 ةحفصلا يف هتحرت تقبس دقو ال44 ةنم ىوتملا ينادراملا اغبنطلا نيدلا ءالع ريمألا(؟)

  ىلوألا ةيشاحلا
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 رمأ يف ةغيلب ةبطخ بيطخلا بطخخو « رطفلا ديع ركسعلا دّيعو

 ركاسعلا تلحرو « ىلاعت هللا ليبس يف داهجلا ىلع سانلا ضرحو « ةازغلا

 لامعأ رخآو سيس دالي لوأ يهو «2ةنوردنكسا باب اولزن نأ ىلإ

 دق بلح بيان ناك ,«7قارزلا نيدلا يالع ريمألا "”اندجوف . نيملسملا

 نم راصحلا تالآ زّهج نأ ىلإ نيرهش ماقأو « 40 يّرْعلا ياطلْعُم ىلا هرّيس

 روبعل اهريغو بكارملاو ديدحلا ةروسجلاو ”تافاحزلاو *7تاقينجنملا

 ركسعلا ىأرو « هلمك ىتح كلذ فانصأ نم ءيش َعَذَي مو ء "”ناهاج

 كولممو الإ رعشي ملو ءهبوكرو ركسعلا روبع الإ قبب لو ءهب حرفف كلذ

 لسر نإ » : بلح بيانل هيف ركذي هباتك هتبحصو لصو دق ماشلا بيان

 ءبلح ةهج نم سيس دالب دنبرد يهو «ةيكاطتا نم برقلاب يمورلا رحبلا لحاس ىلع ةنيدم (1)

 . ةيكرتلا دالبلا نم مويلا يهو .786  ؟64 :ميوقت ءادقلا وبأ .لليم 1؟ سارغب نيبو اهنيب

 . اهيلي امو و158 ةقرولا :اضيأ رظنا . نمرألا دالب ىلع ةلمجلا يف خرؤملا ةكراشم ىلإ ةراشإ (5)

 /148 ةنس اتسم يفوت «بلح ركسع كباتأ «قارزلا نيدلا ءالع ريمألا «عيدغدنك) يدغديأ مو

 1م 1#

 318 117/7 يزيرقملا نبأ ؛ 431“ : 7 يدرولا نبا

 يقوت .ةيسيدلا تاحوتفلاو سايآ بيان :نيدلا ءالع ريمألا «يزغلا ينسحلا نابلب نب ياطلغم (4)

 . 1741 يناثلا نوناك 74/9/41 ةنس نايعش م ءاعبرألا موي سايآب

 ؟5058 : 4 رجح نبا ؛هه“ :#“/*# يزيرقملا 174 - 1م ١: يعاجشلا

 2151 0 ا 218

 تناك ءراصحلا تالآ
 نم ةلآ وهو ءبّرعم يمجعا ظفل ءاهرسكو ميما جتفب «قيلجنم هدرفم ()

 :اهعاونأ ركذو 0144 : ١ يدنشقلقلا دنع فصو ةلآلا هذهو . ىطسولا نورقلا يف ةلمعتسم

 01 : ظافلألا .يسينعلا ؛18- :بابلألا بايرأ ةرصبت ء يسوسرطلا

 بسرج«٠
 نع ةرابع اهنا 20230 سوما, 1. ا كف[ ك82) ٍفءاجامت مهفيو .ةفاحز هدرفم

)١( 

 تاركلاو ةراجحلل ةفذاقب نيدوزم دوتج ةعضب هلخاد يف «تالجع تاّد ةبرع ىلع عضوي

 .رصاحملا ناكملا راوسأ هاجتاب هب فحزيو ءىرخأ ةلحسأو (مه12

 نم جرخم خلبلا ربن ىمسيو «(هوانهم» و «ةارقدم هد كدتطقم» (ناحيج) ناهاج رمغ (7)

 . طسوتملا ضيبألا رحيلا يف بصيو .ةصيصملاب ًارام مورلا دالب

 ؟4١١ قه تال :نادلبلا باتك رصتخم .هيقفلا نبا

 41171221017 ناجل 0111155 مل نك 1819

 ناك



 يذلا عالقلا مّلسي هنأ هيف ركذي روفكت باتكب يدنع ىلإ ترضح دق سيس
 ترّيس دقو « ةراغ الو ركسع هدالب لخدي نأ ريغ نم ناطلسلا اهبلط

 تالآلاو قيجانملا دّرت كيلإ // يباتك لوصو لاحف « مهرمأ ناطلسلا فّرعأ ظا19

 ركسعلا ةبحص لمخدتو . ةعلقلا مهعدوتو « (0سارغب ىلإ اهتلمع يذلا

 يف هدمتعن امب ناطلسلا موسرم كيلع دري ثيح ىلإ .سايأ ىلع ميقت
 الا مهرمأ

 ىلإ درجي نأ ناطلسلا هفّرع امل , بلح بيان نأ كلذل ببسلا ناكو
 اولخدف . ةراغلا مسرب سيس لخخدت نأ نامكرتلا رياسل مسر « ساني

 بيانل هلسر رّيسو «ريبك ملا كلذب روفكتل لصحو . ةراغلا اونشو « اهيلإ
 تفلتي ملف . هرضحي هب مسري ام عيمجو « هنع ةراغلا عفري نأ هلأسي بلح

 ىلإ اولّصوتو .رحبلا يف مهبكرأ نأ ىلإ ليحتف , 0هلسر دهرطو ءهلوق ىلإ
 مسرو , مط نذأي ملف « مهيلع ناطلسلا نذأتسي اهيلاو ريسو . طايمد

 « هوفّرعو روفكتل اوعجرف . «؟2هيلإ مهرمأ نإف , ماشلا بيان ىلإ مهدوعب
 قراغلاو ركاسعلا روبع عدمي نأ هلأسو « ماشلا بيانل ةيده مهتحبص لسراف
 كلذب ماشلا بيانل لصحو « ناطلسلا اهراتخي يذلا عالقلا رياس ملسيو

 بتكو « ببسلا اذهب بلح بيانل بتكف « هيلإ عجار رمألا نوك رورس
 هنأو ءهل يذلا // لسرلا ةبحص هب اورضح يذلا رمألا هفّرعي ناطلسللو 8

 ناهاج ربن (*0[ ءارو ] نم يذلا عالقلا حيتافم رّيسي ىتح روفكتل مهدر

 دحوأ مهتبحص رّيسو . كلذ ىلع هعم لسرلا قافتا عقو دق ناكو , اهعيمج

 .اليم 1١ ةيكاطنأ نيبو اهنيب «نيعأ اهلو «نيرسنق دنج نم ةعفترم ةعلق (1)
 الكومألا). مب (14.. ”.162 :1 توقاي

 . 1738 :7/17 يزيرثملاو 8:1١ يعاجشلا يف هتيفرحب مالكلا اذه درو (؟)

 5-8 1١: يعاجشلا ةياور مجار ()

 ةلودلا دودحل ةمحانملا ةلودلا ماكحو ناطلسلا نيب ةطساولا ناك ماشلا بئان نأ ىلإ ةراشإ (4)

 . ماشلا ةيحان نم ةيكولمملا

 :(780 117 ةرد) بيبح نبأ يفو ؛454 :7/7 يزيرقملا ةعجارم دعب نيترصاحلا نيب ام (8)

 .«ناحيج رهن يقرشو
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 ىلإ سيس ىلإ ةراغلا لطيي نأ بلح بيانل بتك هنأ هفّرعو « رادنمهملا

 بلح بيانل هربخ لصو الو . هلعفي امي هيلع ناطلسلا موسرم دري ثيح

 ؛ ثزح ىلإ سانلا حرف عجر 20[ سارغب ىلإ ] راصحلا تالآ عوجرب

 « مهيلع باتتكلا ءىرقو ءارمألا بلطف . مهمزع رسكناو . مهممه تلطبو

 : بلح بيان لاقف « كلذ يف مالكلا نع تكسو الإ دحأ مهنم امف

 الإ اذه اولعفامو ء مهركمو مهثبخو نيعالملا اذهب ربخأ انأ «هللاوو

 ؛ مخولاب سانلا اوتومي ىتح نحطنتو مهدنع ركسعلا اذه ميقي نأ اوديري

 در هيأر ىضتقاو . « ءالؤه لاح فرعي ام ماشلا بيانو « هعرز ليشيو

 . بكارملاو رسحلا هعم بحصتساو « سارغبل تالآلا ضعبو قينجنملا

 « لاوش نم رشع يناثلا نينثالا موي حبص انلصو نأ ىلإ انبكرو

 «دوهشم موي هروبعل ناكو « هتنيز رهظأو سبل دق هعيمج ركسعلا تناكو

 ٠ ماشلا // بيان هلعف امب مهتكرح مزع لطبو . مهتمه ترسكنا نكلو ظ 13

 بيان مهعنمف اهيلع فحزلا ركسعلا دصقو . تنصحت دقو سايآ انيأرو

 دعب فحزيو ءاهريغو تافاحز لمعي ىتح مهدعوأو ٠ كلذ نم بلح

 حيصت شيفارحلا تراصو « ربصي الو لهمتي نأ ركسعلا ردق امو , كلذ

 رماخم اي : مهوق ىلإ شحافلا مالكلا هعمستو ركنم حايص بلح بيان ىلع

 نأ انتعنمو « سيس بحاص نم ليطربلا تلكأ تنأو « ناطلسلا ىلع

 هيلإ اوتفتلي ملف . ء«فحزن ًادغ» : مهل لاق نأ ىلإ هرمأ ىهتناو . « فحزن

 ' هعيمج رصم ركسع بكرو . ناملغلاو شيفارحلاو هلك شيحلا حلاصت لب

 ©"”ةراتس هل عنص دق ياطقرأ ناكو , "بلح بيان رمأ ريغ نم فحزو

 ىلع اوفقوف كلذ نمرألا تأرو , ميظع.موي ناكو ءاهب هكيلام تفحزف

 )١( يزيرقملاو ءاهيلي امو ظا517 ةقرولا طوطخملا ةعجارم دعب نيئرصاخلا نيب ام 137/7 1794.

 يزيرقملا يف درو ام كلذ دكؤيو (9)

 نع نوعفادملا هءارو يمتحي هريغ وأ بشخلا نم ينيم يجراخ رادج يه ((*هنءانسع) ةراجسلا (*)

 .ودعلا فئاذق نم ةياقولل نوججاهملا همدختسي ابك هروس وأ نصح

 ران1ل هدوم 1. "402:14 - 98: بابلألا بابرأ ةرصيت «يسوسرطلا
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 و1

 نع اومرو « مهماهس اوقلطأو « رحبلا يف بكارم مهضعب بكرو ء روسلا
 ءروسلا بيرق اولصو دق ةعامج تناكو . سانلا ىلع اوحلاصتو دحاو سوق

 نم ةعامج اوحرجو . ماهسو ةريثك ةراجحب اومرو «أرهق مهوعجرف

 بلح بيان ىأرو . مهماهس مهتدرو مهتع سانلا تفقوف « نيملسملا
 ةقوسلا نم اوسعمست متنأ ؟ متيأر فيك » // : ءارمألل لاقف , كلذ

 كلذ ةيقب يقبو . « لامعألا هذهب ربخأ انأو « مالسإلا اولتقتو . شيفارحلاو

 نأ ىلإ راجن نيسمح رضحأو ءراهنلا ركاب سيمخلا حبص ىلإ بكار مويلا

 وه رضحو . فحزلاو بوكرلاب ركسعلا يف ىدانو .نيتراتسونيتفاحز عنص
 . هتراتس تحت فحزيو لجرتي نأ دصقو ؛ ركسعلا فحزو ءارمألا رياسو

 تناو : [ هل ] لاقو . فحزي نأ ياطقرأ هعنمو .هعم ءارمألا لججرت املو

 نكمي فيكف . كتمدحخ ىلإ ناطلسلا انرسّيس نحنو . ركسعلا ريبك

 نوكي نأ 2”بجاحلا سرسيبل راشأو ,بكرف هيلع اومكحو . « ؟ كلجرت
 فحزو .هيفاضمو ياطقرأ ةراتس ًاضيأ تمدقتو . هكيلام ةبحص هناكم

 امو «لاتقلا لصتاو . ةكيالملاو هللا هدهش موي ناكو « هعيمج ركسعلا

 يرق ىلإ مياتسلاو تافاحزلاب لا لاو لويخلا تلصو ىتح راهنلا ىحاضت

 مايل لا لاش ماعلا كأم لا لمسسلأ

 نامحرشلا ضعب لتقو ءاضيا ا نيحولع هل لشفو . هلئق مهسي روجا ريما

 اوأر امل « ءارمألا تلججرتو « نييومحلاو نييسلبارطلا // نم ةعامجوأظ

 مهوصو الإ قبي ب مو ءةمهلا كلذ يف مهو ءروسلا اوبرق دق تافاحزلا

 سابو اولجرتف « مهتبحص روفكت لسرو ؟"”رادنمهملا دحوأب اذإو ءروسلل

 . « ؟9ءارمألا كلم نم ةافاشم يعمو : بلح بيانل دحوأ لاقو « ضرألا

 فرعي دحوأ ذخأ مهسولج دنعو « ميخلا اولزنو ءارمألاو ركسعلا اوعجرف

 )١( مقر ةيشاح , 5م + ةحفصلا عجار «بجاحلا هللا دبع نب سرب 5.

 و181 - ظا٠8 :طوطخملا :رظنا . سيس نم هدوع دعب لاهسالا ىضرمب يفوت (0)

 مظع ىلع اليلدت نشمد بئان هب درتفا بقل وه ءارمألا كلمو .ركنت نيدلا فيس ريمألا دصقي (#)

 . ماشلا دالب يف باونلا نم هريغ ىلع هقوفتو .هتناكم

 ذل



 الو . ةراغ لخدت ال نأ مسر هنأ » ماشلا بيان نع ءارمألاو بلح بيان

 امب ءارمألا كلم موسرمو ناطلسلا ممسرم دري ثيح ىلإ لاتق عقي

 . ( هولدمتعي

 نأك بلح بيان نأ لسرلاو [ رادنمهملا ] دحوأ روضحل ببسلا ناكو

 بيان ريس الو 20مهركم فرعيو « هريغ هربخي الاامب سيس ثيدح ربخي

 ركسعلاب اوفوسي مهنأ ملعو ءراصحلا ةلآ ريس . همزع لاطيإ هفرعي ماشلا

 اوبرخيو ةراغلل لخخديو رسجلا دمي نأ مسرو « نامكرتلا ريمأ بلطف . ًامايأ

 ناطلسلا ناكو . ميظع لعف اولعفو اولخدف . مهتداع ترج امك « اوقرحيو

 درجيف « سيس ةيحانل هريكسع روبع هغلب اذإ هنأ ؟"'نامرق نبال بتك ًاضيأ

 . ؟©ًاضيأ // اوريغيو اولخدي هدنع ركسعاو '

 تمظنتلاو « ًاركسع هتهج نم دّرج ركسعلا لوخد نامرق نبا غلب الو

 دواد نبا لثم نامكرتلا ءارمأ تناكو . تاهبملا رياس نم سيس ىلع ةراغلا

 ًاعاقإ» سيس اوكرتف « ةباشكلا برعلا نم مهريغو يقرطلا ليلخو
 دحوأ روبع قفتاو . اهنكامأ رياس يف ناريتنلا اوقلطأو .4 ًافصفص

 ,ناكف . روفكتل ماشلا بيان مهرّيس امدنع هتحبص لسرلاو عرادنمهملا ]

 نحن » :اولوقيو .همادق اوكي نمرألاو روفكتو هعيمج اذه ىري دحوأ

 دحوأ سفن تيوقو . «ةراغ انل لخدي ال نأ ىلع ءارمألا كلم عم انقفتا

 كلم فلاخت فيكو : هيلع حاصو ءدواد نباب ىفقتلاو بكر نأ ىلإ

 هيلإ هباوج ناكف . « ؟ سيس ىلإ ةراغلا لخدت ال نأ مسر دقو « ءارمألا

 911١؟/ل١:
 )١( ينيعلاو ؛ 124 يزيرقملاو ؛١٠-ة يعاجشلا يف درو ام رظنا

١ 
  4.اهدعب امو

/0/4+ 
 ةلس يفوت دقو ,نامرق نب دومحم نيدلا ردب ةئسلا كلت نامرق ينب ةلود كلم ناك (؟)

 تق فشلا

 ةهالاظمكلا+, 0و اتا ةالطلكل هما هلئسقمتم 0عطسلا ورث, 112 110, 8. ةكقط - ةكالطب

 .سربيب رهاظلا كلملا مايأ ىلإ كيلامحلا عم نامرق ينب نواعت دوعيو اةيفإ

 18+ ءلالف لالالا 0و9 :خيرات دادش نبا يف درو ام رظنا
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 ام اذه الإو . قشمد يف هلك يزول سمشم كل رصبا حور» : هيلع ؤزم
 ىلع ريغأ يننأ يل مسر ناطلسلا نإ : ءارمألا كلمل لوقو , كلغشوه

 قرخيو برخي لظو . « سايآ جرب ىلع "0هقجنَس علطي ىتح اهقرحأو سيس
 دحوأ عرشو . بلح بيان ةمدخ ىلإ ءارمألا تلزنو , هروضح قفتا نأ ىلإ
 / / ءارمألا كلم» :لوقيو « ظغ مالكب بلح بيان عم ملكتي [رادنمهللا ]

 .«مسر ظلال

 : اولوقي اوراصو , هتبحص اورضح يذلا ًاضيأ لسرلا سفن تيوقو
 ًاجرح كلذ دنع بلح بيان جرحف . 2« ءارمألا كلم انل مسر نحن »
 و ؟ فرعت شيإو تنإ رشفت ؟ شيإ كسلاو ٠» : دحوأل لاقو . اميظع
 بشخ مهل بصناو «ريزانخلا اذه ذخ و : [لاقو ] بجاحلا يف حاصو

 . ةراغلاو بينلاب ركسعلا يف ىدانو « 'ةيشيواشلا بلطو « مهطسوو

 نق ىكلا نق يقر شاب نهتم ادقشكو ًانينع ًاذجأ لسرلا اوذخأف

 امأر ليزا انأف 00 روقحت نينار ىلع ني ىنأل هللاو ١ لاقو . دحوأ

 اوفقوو . هيلإ مهودرف « ءارمألا كلل ةحيصن اوحياصتف ؛هنيعب توملا

 مايأ ةينامث مهيلع لهمي نأ ءارمألاو بلح بيان اولأسو . سورلا فيشاكم

 مايأ ةينامث دعب نمو . ناطلسلا اهبلط يذلا عالقلا حيتافم هل اورضحيو

 رقتساو « «؟”هولأسو بلح بيانل اوماقف « ءارمألا اولأسو « هراتخي ام لعفي
 . كلذ ىلع رمألا

 فّرعو « ماشلا بيانل بتكي ملو . ًاباتك ناطلسلل بلح بيان بتكو

 :رظنا .ةيارلا انه دوصقملاو .حمرلا هانعما لوألا حيتفي .قجتسلا )١(

 .408:6 م:14 يدنشقلقلا

 ءارمألا كلم انل مسر نحن»و :يتألاك يعاجشلا ةرابعو ؛و6١1 1911١//11: ينيعلا يف اذك (؟)

 . عدحأ انضراعي ال نأ

 :؟ ططنملا) يزيرقملاو (47 :4) يدنشقلقلا يف درو امم دافتسيو .«ةيشيواجلا» ًاضيأ مسريو (5)
 .. ةفلتخملا تابسانملا يف حايصلاو ةادانملا مهتمهم ءالؤه نأ

 .«مهاؤس لبق مهيف ءارمألا تعفشو» : يعاجشلا ينو ؛اذك (4)

141 



 هتبحص [ رادنمهملا ] دحوأ جرخخو , ناطلسلل الإ هباتك ملسي ال هنأ هكولمم

 ىلع لمدو . قشمد ىلإ لصو نأ ىلإ بلح بيان كولمم بكرو « لسرلا

 : ماشلا بيان هل لاقو « قفتا يذلا // هفرعف «هنم لأسو « ماشلا بيانو ١7

 الإ هيطعأ ال يننأ يف مسر» : لاق . «؟ ناطلسلل كذاتسأ باتك نيأ»

 للعو كيلع هللا ةنعل ءجرخا ءمقو» : لاقو « هيلع جرحف . « ناطلسلل

 . «٠ كذاتسأ

 بيان هيف يكشي ناطلسلل ًاباتك [ ماشلا بيان ] بتك هجورخ دنعو
 مدعبو“ ديربلا بكرو هكولمم جرخ نأ ىلإ مويلا كلذ هكولمم قاعأو « بلح

 لصوو ءةركب ماشلا بيان كولمت علطف « بلح بيان كولمم رفس مويب

 نم دقحلا مهفو ء مهنم لك باتك ناطلسلا أرقو . رهظلا بلح بيان كولمم

 بيان كولمت كقبس فيك » هكولمم نم لأسو « "0اغبنطلا ىلع ماشلا بيان

 ركشلاب ماشلا بيانل باوجلا بتكف ء لماك موي هقاعأ هنأ هفّرع .؟ « ماشلا

 بتكو ١ نمرألا ةفرعمب هراركتل لعف ام لعف بلح بيان نأ هفّرعو « ءانثلاو

 سيس روصأ نأ هفرعو 6« تلعف ام مُعِنو» ءانثلاو ركشلاب بلح بيانل

 . هلعف ركشو « هيأرب ةقودعم

 2”عباسلا موي اورضحف . لسرلا داعيم نم مايأ ةعبس انمقأو

 لعف هنأو « بلح بيان ىلع روفكت نم مالسو ”:عالقلا حيتافم مهتبحصو

 هررق أم ىلع لاخلا رقتسي نأ لأسو « ماشلا بيانل هسفن ىلع هنمض ام عيمج

 ضرألا نم // سيس [ نم ] ذخأ ام عيمج درو ةراغلا كرت نم ماشلا بيان ظ ٠

 اوقلطأو « لاحلا رقتساو مهتبحص رادنمهملا دحوأ رضحف . هريغ نمو

 .بلح بئاث يادراملا اغبنطلا )١(

 . «نماثلا مويلا» : يزيرقملا يفو ؛ ينيعلاو يعاجشلا يف ء!ذك (7)
 «ةسيجنو :ةصيمحو ؛ةراوكو ؛ةينوراهلاو «ةيئاربلا سايآو «ةيناوجلا سايآ : يه عالقلا هذهو (7)

 .راكدنفرسو

 2101015 11مل, 0مل تقام 8 كنب نان هج نالت !اطمامأمم »ا لوو كك
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 اهرضحي ةيراج وأ كولمم بسك نم لك » : دنجلا رياسل ؟'”قاطولا يف ةيدانم

 .مهدنعام اوفخأ ةعامج تيقبو ءريثك سان ترضحف . « ميخملا ىلإ

 اومجيي اوراصو . بلحل يذلا بجاحلاو مهتبحص دحوأو لسرلا اوبكرف

 نم هودجي ام رياس كلذكو . مهوجرخيو نمرألا ىلع اوشتفيو ميخلا

 لسرلا رّيسو . ناهاج ىلع بصن يذلا رسجلا بارخب اورّيسو , بسكلا
 ناكو « اهملستي ةراوك ةعلق ىلإ يِّرْعلا ياطلغم نيدلا يالع ريمألا ةبحص

 وبأ سيس بحاص دنع مظعم ناك نابهرلا رباكأ ضعب ةراوكب ميقملا

 هلأسو « ةمح ًالاومأ ىوحو ةلياط ةداعس هل بهارلا اذه ناكو . 2'”روفكت

 امو اهيف امب ةعلقلا هذه نوكتو « هدالب يف اييقم نوكي نأ سيس بحاص
 . سيس كولم رياس عم كلذ رمتساو « هكلم اهوح

 ىلإ بتكف هنودصقي مهنأ ملع سايا ىلإ ركسعلا روضح لصح املو

 رحبلا يف اولصو املو ٠ لتاقم ةيامعبرأ وحن جسنرفإلا نم ىعدتساو ريازجلا

 هذه نأ // ثيحب لاتقلل اودتعاو . تاقفنلا مهيف قفنو . لاومألا جرخخأو 7

 امو . ًارهق اهكلم ًادحأ نأ ملع امو , 20نمرألا عالق نصحأ نم ةعلقلا
 : لاق , عالقلا ميلست لع حلصلا نم عقو ام هوفرعو هيل | لسرلا اوعلط

 احلال لل ال فاك نعلق ف نكمل شثيامم

 دقحل مهلا مع 5 عمت مالا ةكلسعا ع

 نيدلا نكر ريمأللا تملسو ءعالقلا ح ميتافمع اوعجرو ء ميطع ماع اهنم

 ١١ ميخملا :قاطولا )0010©(
 دابق ةصرومللب !م ل هل

 شيحلا لوخد رثإ 018150 /9714 ىلوألا ىدامج يف يفوت دقو ,050:40(1) نيشوأ ىعديو (؟)

 . هدالب ىلإ يكولمملا
 ؟7819/ 71/7 يزيرقملا ؛89 : 4 رصتخملا ء ادقلا وبأ

 انين اا لل ل يدش دعا

 نوعبرأو نانثا هعافتراو «نادف عيرو ثلثو نادف هتحاسم» نأ نصحلا اذه نع يزيرقملا ركذ (8)

 .«رانيد فلأ نيتسو فلأ ةئامعبرأ هترامع ىلع روقكت د قفنأو «لمعلاب ًاعارذ

 .1594 17/5 يزيرقملا
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 ًالاجر هعم بحصو « اهميلستل مهتبحص لسرلا اوبكرأو . بجاحلا سربيب

 اولخدو ١ سايا اضيأ نوملسملا اوملستو . هيلإ اهملستي ةعلق لك بارخلا

 بقلملا جربلا وحن ىلإ بكرم يف لسرلا تبكرو ء اهوكلمو اهيلإ

 راجتلا لاومأ هيف نأ بلح بيان اوفّرعو اوداعف « هوملستيل 27سلطألاب

 . مايأ ةثالث مهولهمأف « بكارملا يف مهلصاوح لقن ىلع ةلهملا اودصقيو

 فلآ ةرجأ ارب ىلإ هرجاتم جورخن ىلع ىركأ راجتلا ضعب مهيف نأكو

 ءارمألاو بلح بيان بكر موي ثلاثو « رانيد يفلأب بكرم يف هلمحو . رايد

 رطسأ تبتكو هيلإ انلخخدو « جربلا ىلإ مهتبحص ةعامجو انأ تنكو « هتبحص

 قجنسلاو جربلا // ىلعأب هدوعص دنع بلح بيانل يذلا مامالا اهأرق

 تبتكف « ةديرجلا كلت يف ةديرجلا هتملست نمم تنك يننإف هتبحص يناطلسلا

 7 ©©رطسألا هذه

 ٍسايألا دعي سايا نم نيدهاجملا فويس نكم يذلا هلل دمحلاو

 ًادييأت سأي ريغ نم رصنلا ةيدمحملا ةلملا رصانب انقزرو « ارهقو رفكلل ًاماغرإ

 . ارصنو

 هب تمقأ يذلا رصانلا كلملا ناطلسلا نبا ناطلسلا رصنا « مهللا

 ءرحنلاو رطفلا يف ماكحألا ننس هتكلمو ءرحبلاو ربلا يف يف مالسإلا رانم

 هرماوأ تذفنو « نيفيرشلا نيمرحلا هتيلوو . نيتبطخلا يف همسا تنرقو

 دهاجم لكل هملق دمف ءافيسلا دحو ملقلا ناسل هعاطأو «.فيحلاو نيللاب

 ركذي همساب ملع رفكلل خماش لك ىلع هفيس مياقب ماقأو ءرطسُي معنب
 الو ءاددم امل عطقني ال كرجتو هتكرب يف هايارس لخدا « مهللا ء رشييو

 . اددم ال لجار
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 يزيرقلاو ءىل١ ٠١ يعاجشلاو ءاهدعب امو ولالا“ : طوطخملا :رظنا جربلا اذه نع )١(

 ءظاركا 5 117/5931 ىنيعلاو ؛ 109 19١

 .اصن تدرو اك ينيعلا اهتبثأ دقو (؟)

 رااك ظللم : 1/1411 ينيعلا



 « مالسب ةروجأم اهناطوأ ىلإ ةدهاجملا ةفياطلا هذبم عجراو « مهللا

 رادو زعلا نطاوم يف ةروخدملا ةازغلا هذهب كبيغ فانكأ يف امل بتكاو

 , 29, مالسإلا

 بيان ريس امدعب ع مايأ ةينامث جربلا اذه مذه ىلع ركسعلا ماقأو

 // ًاراّجح نيعبرأ هيف ماقأو «عالقلا نم نيراججحلا رياس رضحأ بلح

 هرقّلعو « كلذ دعب بقنو « دحاو رجح درف هنم حتف ىتح نيتليلو نيموي و ١
 ءادحاو موك ضرألل طقسف رانلا هيف ىمرأو ,'”باشخألا قوف راص نأ ىلإ

 . "9بلح ابلاط كلذ دعب ركسعلا جرخو

 سايآو جربلا اذه ةفص ركذ

 ةنسلا يف ناك امع .جربلا اذه ةرامع نم هانيأر ام لمجأ نأ تربخأو

 [ شوقاآ ] نيدلا لامج ريمألا ةبحص اهيلإ ركسعلا ديرجت ركذ مدقت يذلا
 ةدش اهيف اوساق ركسعلا نأو « ؟*”نيرشعو نينثا ةنس يف كركلا بيان

 ماقأو , هتفص نم انركذ دقو ,هنم ةقشمب جربلا اذه برخأ نأ ىلإ ةميظع

 ةيده ريسو ٠ هرمأ يف ناطلسلل روفكت بتك نأ ىلإ | بار نيئس كلذ دعب

 دنع هل عفشي نأ "2نابوج ىلع لخدي ريسو ,. روكب يراوجو ةينس

 لك اهدصقت راجتلاو « نمرألا قزرو هقزر اهنإف « سايآ ةرامع يف ناطلسلا

 .«مالسلا راد» :ينيعلا يف )١(

 ىلع قلعو :يزيرقملا يفو ؛«ءباشخأ لع هوقلعو» : يعاجشلا ينو ؛يبيعلا يف اذك (؟)

 1 - .ءباشخألا

 319748 زومت 11 /ةنسلا نم ةجحلا يذ 54 يف بلح ىلإ ركسعلا لصو (5)

 .190 5/5 يزيرقملا ؛ظاا/5 : طوطخملا

 ؟9109 15 يراداودلا نبا ؛١4 :4 رصتخملا لدفلا وبأ :رظنا ةلمحلا هذه رابخأ نع (4)

 ,1750 474 -:7/1؟ يزيرفملا

 ةيشاح .114* ةحفصلا يف هتمجرت تقبس دقو «يلغملا ديعس يبأ ناقلا مايأ ةنطلسلا بئان (0)

 .6 مقر



 هل مسرو , هلاؤس ناطلسلا لبقف , ةيدهلا رثكأو كلذ ببسب ريسو « تقو

 رمأ يف لفتحاف| , 29)مهرد فلآ ةيام ةعيطقلا هيلع دازو هريغو جربلا ةرامعب

 مص رجح اهعيمج ءاهنوفرعي|لابج نم ؛ةميظع ةراجح هل لقنو « هترامع
 ناك هنإف // ء جربلا اذه ةرامعل ةرماع سيس دالب رياس حبصأو « سلمأ ظ

 « ندملاو ريازجلا رياس نم هدصقي نيملسملاو جنرفإلا راجتلا رياسل 29 ةئيم

لأ موي لك نع رانيد فلأ نيئالث رهشلا يف روفكتل لمحي هنامض ناكو
 ف

 يذلا تارامخلا مولعم ريغ نم ناك نامضلا كلذ نأ اوركذو .رانيد

 رياس عمجت ةرامخلاو ءابهنم تيب ةيامعبرأ يف عابي ناك رمخلا نإف « اوناك

 نمرأو سكرجو لضم نيب ام ةفطاخ ةيامتس اهيف ناك نأو « تويبلا

 , تاملسمو

 نيملسملا نم دحأ اهيلإ لخد الو « رفكلا يسرك يه سايأ تناكو

 اذهو « هنيد وأ هلام وأ هسفن يف امأ ء اهيف بيصأو الإ هريغ وأ راجتلا نم

 «ءلالغو مورك عرزي يذلا اهيضارأل يذلا جارخلا ىوس وه نامضلا

 ةيامعبس اهنامض نأو , دعب ىلع اهاندهاشو .ةحالم «؛)اهيف نأ اوركذو

 لابجو . اهريغو هكاوفلاو عرزلا نم اهيف انيأرو . ةنسلا [ يف ] مهرد فلا

 . ؟9ةعيض رشع ةتسو يتيام اهعايض ةدعو « ةيراج نيعأو رهنأو ةميظع

 « ميظع بكرم يف ةراجتب اهيلإ | درو صربق راجت ضعب نأ يغلبو

 ةحاصم رانيد فال عييرأ هاطعأو ءامل "يذلا نماضلا بلطو « ةئيملا لخخدو

 عجرو رجاتلا قئنحف .كلذ ىبأف « بكرم هل شتفي // الو ء هتعاضب ىلع و ٠

 رمأو « نماضلا بلطف هرمأ سيس بحاص غلبف ء اهيلإ لخدي ملو « هبكرم

 .743 11/17 يزيرقملا :رظنا )١(

 .*حلاملا رحبلا طسو» يف ًاينبم جربلا اذه ناك (؟)

 ١11 11 يعاجشلا ؛ 446 : 7 يدرولا نبا

 . يزيرقملاو يعاجشلا :رظنا مر

 . ءاهرهاظ يف» : يزيرقملا يفو ؛ينيعلا يف اذك (4)

 , يزيرفملاو يعاجشلا رنا )ن6(



 لعخدي الو « رانيد فالا عبرأ هتحلاصم يف ىأت هنوك سايآ باب ىلع هقنشب

 ناكف . جربلا ريدقتو هضرعو ءانبلا ريدقت مهفأ نأ ترتخاو , هتعاضب

 بقلملا جربلا سايقو . '”نادف يئلثو نينادف وحن سايآ ىلع ريادلا روسلل

 عارذ نيعبرأو نينثا هساسأ نع هعافتراو «“"”نيطارقو فصنو نادف سلطألاب

 لمعت ةباقنلاو ءارمألا عم فوقو مهو روفكت لسر نم تعمسو . ؟لمغلاب

 يذلا اوتفرع ول « دنوخ اي هللاو » : بلح بيانل اولوقي مهو . جربلا يف
 هتراصع رمأ يلوتم تنك يننإف « هوبرخت نأ مكءواط ام جربلا اذه ىلع حار

 هيلع روفكت مرغ ىتح جرب روصت امو . بكرملا ىلإ لبجلا نم هتراجح لقنو

 شيإ تملع ولو » : بلح بيان هباجأف « « رانيد فلأ نيتسو فلأ ةيامعبرأ

 يذلا رجحلا ضرع ناكو «« هترمع تنك ام هجرخأ ىتح ركسعلااذه مرغ

 . ضرع نيعارذو لوط عرذأ ةثالث لوط نم هيف

 رفكلا بابسأ نم اهيف لمعي ناك امو « دلبلا اذه نع هوركذ ام امأو

 بيارغ هرسمأ يف تقفتاو « ميرحلا كاهتناو مالسإلا // داسفو قسفلاو:ظ

 . اهبارخو اهرمأ يف هعنصو لجو زع يرابلا ةردق روهظو ءاهركذ ىلإ انجتحا

 تقفتا ةبيرغ تكن ركذ

 ينيب لصح ءابنم نيملسملا ىرسأ جورخو سايآ ميلست دنع يل ركذ

 ماقأ الو . ةنسح ةبيشو نسح ناسنإ هتدجو ثيح ةبحصو دو مهضعب نيبو

 راجت نم هنأ ينربخأف ء هرسأو هلوصو فيكو « هلاوحأ نع هتلأس يدنع

 ,اهريغو ساياو سيس ىلإ روبعلاب راركت هلو . نيدرام نم هلصأو بلح

 )١( ىلعسولا روصعلا يف يواسي ناك ةحاسملل سايقم نادفلاو .ينيعلاو يزيرقملا يف اذك 5158

 .اعبرم أرتم
 :ستنه ؛ 445 :* يدنشقلقلا /98-91.

 .98 :ستنه .نادف ١/14 يواسي ةحاسمثل سايقم طاريقلاو . يتيعلاو يعاجشلا يف اذك (؟)

 لمس اهوط لمعلا عارذ ةيف]

 48م4 :هسقن عجرملا
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 مناك ةنسلا هلهو « [ ةيامعبسو ] نيثالثو عبرأ ةنس اهيلإ ةراجتب لخد هنأو
 نيبو هنيب )ةندهملا داسف ىلإ جاتحا عقاو بلح بيانو روفكت نيب قفتا

  سايآ يف مهوقرحأو « نيكولمم بلح بيانل اورسأ مهنأ قفتاو . ناطلسلا
 هكولمم نأ بلح بيان اغبنطلا غلبو . رخالا اولتقو مهادحا لاح داسفو

 ءارمألل مسرو . ناطلسلا فّرعف « لتق رخالاو نمرألا نيد يف لصخد

 ,اهيلإ ةراغلا ددرتو ء« سيس ىلإ مهروبعب هريغو بلح شيجو نامكرتلا

 بكرو 3 صربق يف ةراجتب لقانلا لجرلا كلذ ناكو ءرمتسم لاخلا يقبو

 فلتغ روفكتو بلح بيان نيب رمألا دجوو . هب // ماقأو سايآ ىلإ و ١
 ٠ ( نيدراولاو اهم نيميقملا راجتلا نم ةعامج عم عمتجاو . هسفن ىلع يشخف

 مهدعوم نوكي نأو . بلح ةنيدم ىلإ سايآ نم جورخلا ىلع مهيأر قفتاو

 هنود وأ خسرف وحن اهاري يدق عماج اهيف رمع دق ناكو . ةعمجلا ةالص

 مهرفس نوكي ةالصلا نم اوغرف اذإو . اهنع

 . هملع يف قبس امو لجو رع يرابلا ريدقتب « مويلا كلذ يف لصحو
 اهعرز اوقرحأو . ةميظع ةراغ سيس يف "”رهشلا كلذ يف تناك ةراغلا نأ

 مهيلع نمرألا ذحنأف , ؟؟بسكلاب ركسعلا لغتشاو .ريثك ميرح اوبمنو

 نبا لتقو . ةباسكلا نم اهرثكأو مهنم ةعامج نيملسملا نم اولانو . قيضملا

 « مهورضحأ يذلا ىرسألا نم ةعامج هب لتقف . هباصأ مهسب روفكت مع

 بهنت » نأ سايآب هبيانل بتكف « هرمأ لقعي ىقب ام ناطلسلا نأ ملعو

 ناك ناطلسلاو نمرألا كلم نيب ةندهلا قرخ نأ 1010801881212 (0م. 01. 2.234) ريشي )١(

 .ناطلسلا نم زاعيإب بلح بئان بناج نم

 ,ال#*#ه ةنس ثداوح يف اهاندمتعا يتلا رداصملا يف ةلمحلا هذه رابخأ تدرو )7١(

 ١ يعاجشلا 4550 784 117 ةركذت «بيبح نبا 440 - 4989 7 :يدرولا نبا :رظنا

 [0انطحا عطلت . طاف, ١ 234 ؟وا5 :نايلدوبلا ةخسن .هبهش يضاق نبا ؛8

 , 7 رايأ /العو ةنس ناضمر رهش (0)

 .و5517 :نايلدوبلا ةخسن ,هبهش ىضاق نبأ ؛789 :7 ةركذت «بيبح نبأ

 اليف ل 11. 2.463) يف درو امب نراق .٠ بهعلا :انه دوصقملا (4)
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 طظاحال#

 هن

 ىلع يقبت الو ء مهنم كيديأ يف عقو نم لتقتو ٠ كدنع يذلا راجتلا لاوم

 يف اهيف يذلا نيملسملاو ,ةعمجلا موي باتكلا لوصو قفتاو . « دحا
 اومرو « عماجلا باب اوقلغو مهيلا نمرألا تجرخف « راجتلاو , ةالصل
 // ناكو « جورخلا ىلع نيمزاعلاو نيملسملا لاومأ اوبهخ امدعب مهيف فيسلا

 مهب راجتسافع سايأب نيميقملا نمرألا رباكأ دحأب ةفرعم هل لجرلا كلذ

 اولتقو « مهيلإ ددرتو ةفرعم هل ناك نمم رفن تس وحن ىلعو هيلع اوقبأو
 . مويلا كلذ ءادهش ةيقبل

 كلذ نأو « قفتا امب ناطلسلل بتكف « بلح بيانل رابخألا تغلبو
 حاورو هسفن ءاقب هيلع ناهو « ميظع ملأ يف نمرألا دنع ميقم يقب لجرلا

 هللا ىلإ عرضتيو ليللا يف هسفنب يلتخيو ىىلاعت هللا دمحيو يلصي ناكف « هلام

 مونلا نم ةئس هافغأ هنأو « ةرفكلا ءالؤه نيب نم هسفن صالخ يف ىلاعت

 ال نمو هفرعي نمو نيملسملاو راجتلا نم لتق نم رياس دجوف « مانو
 مهنأكو « ءامسلا ىلإ ةعوفرم مهيديأو مهئامدب ©22)نيبضحم مهو «. هفرعي

 نسح توصب أرقي وهو خيش لجر مهنيبو . اولسوتيو ىلاعت هللا ىلإ اوعدي
 اذإو « كلذ دعب تكس مث . بيرقب حبصلا سيلأ . حبصلا مهدعوم نأ

 ءرحبلا 9اوضاخنو . بلحل ةكلاسلا قيرطلا وحن نم اولبقأ دق نيلجرب
 دحاولا راشأو « سايآ باب ىلع رخآلاو جربلا باب ىلع مبنم دحاولا فقوو

 اهلعجو « اهبلقأو ءانبلا ساسأ تحت هذي مهنم دحاو لك عضوف ءرخالل

 هللا دنع نم // جرفلاب نقيتو ء حبصلا هجو ظقيتسا هنأو « أطت ضرأ

 . اي ؤرلا كلتب ىلاعت

 ©"0يّرَغلا ياطلُعُمو بلح بيانل قفتا ام ركذ

 دعب بلح بيان ماقأ , ركسعلا جورخخ لصحو جربلا مده قفتا الو

 [ةعلق ]و ةميجن ةعلق ىلع هقيرط لعجو ءلحرو نيموي ركسعلا جورخ

 .اوظاخو ءنيبظحم :لصألا (؟)و )١(

 . 4 مقر ةيشاح 885 ةحفصلا يف هتحرت تقبس (*)
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 بيان ناكو ء امهيرخأ نأ ىلإ ميقم يزغلا ياطلغم اهب ناكو « «؟راكدنفس
 نم بلح ءارمأ نم راتخي نأ هفرعي ناطلسلا باتك هيلإ رضح [ دق ] بلح
 نم لكو ءدالبلا كلتب مكحي نوكيو ءراكدنفسو سايأ يف ميقم نوكي

 يزفلا ياطلغم نوكي نأ بلح بيان دصقو . اهرمأ مكحي ةعلق يف نوكي

 « نمرألل ناك ميظع نصحو عايض اهلو ةميظع ةعلق اهنإف ,راكدنفسب ميقع
 ركاب رضحا » : لاقو هيلإ هبلطف « هتيسورفو ياطلغم ةمه نم ملعي ناك ا

 ةعلقلا اذهب ميقم نوكي نأ مسرو . « ناطلسلا ةعلخ سبلا ىلاعتو .رابعلا

 . ءيشب هبجي لو كلذل جرحف ءاهظفحل

 يف بكر ىَّرغلا ياطلغم نأ بلح بيان فّرع نم رضح' حبصأ انو
 بكر هنأو , دصق نيأ اوملعي ملو ء هبلط الخو كيلامت عبرأ هتبحصو ليللا

 يشخ دسقو هرثأ يف بكرو « هليحر رمأ نم بلح بيان سجوف « نجهملا
 أرق مث ء قرشلا دالب لخدي نأ هسفن ىوقو هجرح يوق نوكي // نأ ظ

 هفرعي ياطقرأ ىلإ ةيديربلا ةبحص بتكو . كلذ هبشي ريثك باسح
 « كيلع لخدي رضح و هنأ امبرو « هرابخأ بقرتم نوكي هنأو « ةعقاولا

 هل دجي مل اذإ هنأ يديربلا فرعو ء رضحأ ثيح ىلإ هيضرتو هرطاخ بيطتف

 . هرمأب هام بحاص فّرعي هام ىلإ متي ربخ

 ركابو «)ةجحلا يذ نم نيرشعلاو عبارلا بلح ىلإ انلوصو ناكو
 ىلإ بكرف ءرضحي مل هنأ ملعو . هربخي بلح بيان كولمم لصو مويلا كلذ
 هيلإ ماقف , ياطقرأ ريمألا ميم لصو ياطلغمو الإ ةعاس دعبأ امو .هامحأ

 : لاقو « عجوتلاو ءاكبلا يف عرشف « هروضح نع هلأسو . همركأو هاقلتو

 تلمع ىتح راهنلاو ليللا رهسأ سارغب يف درجم نيرهش يل ءريمأ ايو

 رهغ نم ةبرقم ىلع داو يف يهو «نمرألا دالب نم ةنيصح ةعلق .«راكدتفرسو ًاضيأ مسرتو (1)

 .نودمح لت يقرشو « يقرشلا ربلا نم ناحيج
 781/565 :ميوقت . اذفلا ربأ

 زومت /الالا/ ةنس ءةجحلا يذ يف : يدرولا نبا يفو ؛ينيعلاو يزيرشقملاو يعاجشلا يف اذك (؟)'

 ل

4٠ 



 .« نيرهش هسرحأ تدعقو ناهاج ىلع رسجلا تبكر مث « اهريغو قيجانملا

 : 20[ بلح بيان ] يل لوقي ءيشلا رخخآو « يباودو يكيلاممو انأ تكلهو

 يل ريص ام يذاتسأ نأ مث « ةئيبخلا ةعلقلا هذه لثم ةعلق بيان دعقا »
 .(200:يب لعفي دارأ امهمف « يذاتسأل حورأ انأو , هفلاخن ال ىتح موسرم

 ةنسح ءايشأ لك هل نمضيو « هرطاخخ بيطيو هب فطلتي // ياطقرأ ذخأف و 1
 . ةهدنع تابو هعور أدهو.

 باطق « هروضحب ملع دقو . بلح بيات لصو راهنلا ركأبو
 لالا قفتاو . لجرلا اذه رمأ يف فطلتي نأ هفّرعو ياطقرأ هاّقلتو . هرطاخ

 , هنم ركشي نأ ثيحب هرمأ يف ملاطيو « هيلع مسريو هفيس ذخأي نأ
 يف لوقيو .هنم قفتا ام هفّرعي ناطلسلل بتكف . هتمدخ ناطلسلا فّرعيو

 هل لجر هنأو « ميقي نأ هل مسر ناطلسلا نأ هفرعأ مل يننإ » : باتكلا رخآ

 اونذأتساو « هكولمم ةبحص باتكلا ريسو . هنم ركشو « « ةورمو ةوخن

 نم ةعامج بلح يف تماقأو ,ركسعلا جرخو « رفسلا يف بلح بيانل ياطقرأ

 , (©9هدلو فعض ببسب رداهم نبا رمتكرج ءارمألا نمو ."”ءافعض دنجلا

 ياطقرأل قشمد انروبع دنع قفتا ام ركذ

 ماشلا بيان زكدتو

 نيبو ماشلا بيان نيب عقاولا تبجوأ يذلا ؟*بابسألا ركذ مدقت دقو

 « ءيش هيلإ ريسي مو « ماعنإ ءارمألا رياسل ريس هلوخد دنع هنأو « ياطقرأ

 ظللت 1119/1411 ينيعلا نم نيترصاحلا نيب ام )١(

 فلاخخ هنإ لاقي تح يلع صصتتلاب ًاموسرم لسرأ ام ناطلسلا نإ مثو :هسفن ردصملا ةرابع (1)
 .يب لعفي دارأ امهمف يذاتسا ىلإ حورا انأو ١ ىصعو

 . ىضرم :دصقي (*)
 ل470 17/17 يزيرقملا :رظنا

 .ظ١٠18 : طوطخملا يف درو ام عجار (4)

 .واكح :ًاضيأ (0)



 كلذ هل ركذو , هدنع نم هرفسو ركسعلا روبع هفّرعي ناطلسلل بتكو
 لق » : هكولممل لاق « هباتك ناطلسلا أرق املف // « ياطقرأ ببسب لصفلا ظ

 ول بيع ناك امو : لاق مث . «اولصتفا ءوهو تنأ « ةيشادشخ متنأ : هل

 . « هرطاخ عجوي ال ءيش هيلإ ريس

 . اوعجر نأ ىلإ يقبو . ناطلسلا هلاق ام هيلع َدّرَو هكولمم رضح الو

 هأنهو هيلع ملسو .ياطقرأ عم ربكلا نم ةداعلا لعفف . مهاقلتي جرخو

 , هللاب » : لاقو هيلإ تفتلا مث « هنود 2ةيغرط فصنأو ء يفخ مالسب

 لإ ترضح انأو ءاولتاقت متنأ ؛ ”اغبنطللا كشادشخو تنأ تلمع شيإ:

 : هبواجف « لاقعلا نينيزرلا نم ياطقرأ ناكو . دعاق انأو سيس حيتافم

 . ةداعلا ىلع دحأ لك لزنو مهقرافو . «ريمألا ةداعسب نيقودغم انلك نحن و

 عم ةعمجلا ةالصلل اورضحو ةعمجلا موي حبصأو «رابنلا ركاب ىلإ اويقبو

 « بورشمو لوكام مط رضحأو « ةداعسلا راد ىلإ مهبحصو ماشلا بيان

 كلم رواشت ام ءريمأ ايد : ركسعلا مدقم هنوك ياطقرأل ةيغرط راشأو

 كلم ىلإ لصن ثيح نم ثيدح انل ام» : هل لاق . ؟ انئيحر ىلع ءارمألا

 : لاقو « جرحب زكتت هيلإ تفتلاو . « اودعقا وأ اورفاس لاق نإ « ءارمألا

 كشيخ « ثيدح يلام , ركسع ىلع كمدقم ناطلسلا ؟ لع كحضت تنأ»

 مدقم تنأ : يل لاق ناطلسلا // انأ : [ ياطقرأ هل] لاقو . «هيلخت ام ول

 تفتلاف . « هلثتما ماشلا بيان لاق امهم « قشمد ىلإ تلصو اذإ , ركسعلا

 . هيلإ تفتلي مو .ياطقرأ جرخو « ياطقرأ عدوي مو .ةيغرط ىلإ [زكنت ]

 رضح ّْنَمَو !ىشمرقو يرخفلا 'ااغيولطق ماق «[ياطقرأ] جرخ الو
 مكنع سانلا اولوقي شيإ ء دنوخخ اي ١ : ماشلا بيانل اولاقو . ءارمألا نم

 7 مقر ةيشاح ,781/ ةحفصلا يف هتمجرت تقبس )١(

 . ىلوألا ةيشاحلا 23758 ةحفصلا يف هتحجرت رظنأ .بلح بئان ينادراملا .اغبنطلا ()

 .5 مقر ةيشاح 38م ةحفصلا يف هتمجرت رظنا (*)
 .ا/ مقر ةيشاح 14+. ةحفصلا يف هتمحرت رظنا (4)
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 « « رطاخلا روسكم وهو كدنع نم جرخيو كيلإ رضح دقو « متنأ ةيشادشخ

 راشأف . « ركام ثيبخ لجر اذه « يلثم اذه اوفرعت ام متنأ » : لوقي ذحأف

 بيان ضوري ىتح بكري ال ياطقرأ قيعي نأ ىشمرقل اغبولطق تقولا كلذ
 ىلع رصم ىلإ ياطقرأ عجري نأ ماشلا بيان ًاضيأ يشخو . هقاعأف . ماشلا

 متنأو ملكتن ىتح يحي هيّلخ» : اغبولطقل لاقف . ةيضرم ةروص ريغ
 كلذ ليت هعيمج ركسعلا ناكو . « ملاظ انيف وه نم رصبتو « نيرضاح

 اورظنتني اويقبو « هيلع ضبُق هنأ ياطقرأ قيوعتو ةيغرط جورخ دنع مويلا

 . هجورخ

 .زكدتل [ ياطقرأ ] لخدو . ياطقرأ ىلإ اغبولطقو ىشمرق جرخو
 اوفصني ىتح دعقا // كيلع ملاظ ينإ اولوقي ءالؤه» : لاقو « هاقلتف ظ 8

 نأ ىلإ تكاس وهو بنذ دعب بنذ هل دعي زكنت عرشو . سلجف ء«اننيب
 هل لجرلا ناكو . «كنم ىرج ام هلك اذه » : [ ياطقرأ ] لاق ء غرف

 (0ام لك » : هباوج ناكف ءريغلا قالخ ماشلا بيان قالخأب ةفرعمو لقع

 : لوقن ءريمألا هلوقي رخآ ءيش مث ناك نإو ء حيحصلا وه ريمألا هلوقي
 اوضه نأ ىلإ ةعاس اويقبو . « ءيش ريمألا رطاخ يف يلخن الو « معن

 9©2هسبلا [و ] هيلع هعلخأ يذلا ناطلسلا ءابق [ زكنت ] بلطو « اوشراكتو

 نم جرخ امو ؛ةهكاف هيلإ رّيسو «ءسرف هبكرأو هدلو ىلع ًاضيأ علخأو ءمايإ

 بتكو , ؟©رسلا بتاك تقولا كلذ بلطو « هرطاخ باط دقو الإ هدنع

 ٌدرف . ياطقرأ عم هل قفتا امو ء رصم ىلإ ركسعلا رفسب هفرعي ناطلسلل

 ببسب بلح بيان باوج ًاضيأ بتكو « كلذ ىلع ركشلاب باوجلا هيلإ
 هل ناطلسلا بتكو , هفيس هيطعيو اغبنطلا هبلطي نأ يزغلا ياطلغم

 .املك :لصألا 0)

 . ياطقرأل دوعي ريمضلا (؟)

 نع اضوع ١8/9/56 ةنس قشمدب رسلا ةباين يلو .نيدلا ملع ,يرصملا بطقلا نب دمحم (*)

 884//77707 ةنس اهنع لزعو «ريثألا نب نيدلا لامج

 444 4454+ : 75/5 يزيرقملا ؛1* ١: يعاجشلا ؛ه١٠8 :يرزجلا
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 نأ ملع دق ناطلسلا ناكو « هرطاخ ربجو هسبل فيرشت هل رّيسو « ركشلاب

 الو . هببسب بلح بيان يصوي ريسف « هرمأ يف طرفي ال لجرلا اذه لثم

 ءهب بلح لهأ تحرفو « ميظع ربج كلذب هل لصحو « بلق هل رسكي

 . تامهملا تاقوأ يف هيلإ جاتحي نمم ناك // هنإف و ١

 ناطلسلا لبقأو « مرحملا رهش نم 2”فصنلا رصم ىلإ انلوصو ناكو

 ناطلسلا ّْلِب دق ياطقرأ ناكو . مهلعف ىلع مهركشو ءارمألاو ياطقرأ ىلع

 مدقم جرخ اذإو . لياوألا ءارمألا ةّنس عبتا هنإف ع هيفاضم عم هلعفام

 . همراكم ردق ىلع ةضفلاو بهذلاو قيلعلاو مئغلاب هيفاضم دقتفيف ركسع

 ثيح نمف . ةيشادشخو باحصأو ماشلا يف تاباين هل لجرلا اذه ناكو

 ريعشو مانغأو دفص ءارمأو نامكرتلا نم مداقت يف نحنو ةزغ ىلإ انلصو

 يف هبحص نمث تنكو « سارغب ىلإ بلح ىلإ صمح يف كلذكو « هريغو

 نأ ىلإ سايآ ىلع ةماقإلا تناكو . رابنلاو ليللا يف ةيحصب ةرفسلا هذه

 نم ًادبأ ركسعل قفتي مل ام اهديص رمأ نم انيأرو « موي نيعبسو نينثا انلحر

 ءاندعو رصعلا ىلإ ماقأو ديصلا ىلإ ياطقرأ موي بكرو . نمأ يف ةماقإلا

 نيعبرأو نينثا .ءارمألا كيلامم نم هيفاضم نم ةعامج عم ؛هكيلامم اومرأ دقو

 لأدبأ ركسع يف قفتي مل اذهو ء بنارأ نامثو « نالزغ تسو ءرقب سار

 لع هبهيف ؛ءيش مهنم ىمر نم ربتعيو « ءارمألا كيلامم // بلطي ناكو ظ ٠

 بيانل ريسو « ءابق ىلإ ريناند رشع ىلإ ةيفصن ىلإ ةقلح سوق نم هردق
 ةيغرط بلطو , هميم يف طامس لمع حبصأو « ءارمألا رياسلو بلح
 شيدكاو ةرجح ةيغرطل مّدقو«بورشملا مهاقسو اولكأو « هيفاضم رياسو

 :لاق مهقرف ام لوأو هيفاضم عم بكر [و] «هدعب ةيغرط حبصأو فيكر

 يقبو . «هل وهف ءيش ىمر نم لكف . هقرفأ ءيش يعم ام انأ « هللاو »

 اذه ةفص دحأ ري ملو «ريغ ال نيلازغو تارقب تس ريغب رفظي ملو ليللا ىلإ

 عيطق لثم هيف رقبلا ناك هنإف . يضارألا كلت يف هانيأر يذلا شحولا

 .«مرحملا نيرشع ثلاث يفد يعاجشلا يفو ؛اذك (1)
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 وأ ةطن ريغ طني نأ نمسلا نم هنكمي الف يرجي نأ ضهن اذإو « منغلا

 ىلع هللا علطاف ء ضخم رفك دالب دالبلا هذه تناكو . هنمس نم نيتنثأ

 . مالسإلا رقم اهلعجو « اهرمأ

 علاطيو « اهعايض بّتريو بلح بيانل بتكي نأ ناطلسلا مسرو

 ضرأو ؟"”ماشلا بيانل ضرأ اهنم عطقتساو .''7كلذب قاروأ لمعو اهزابخأب
 « نييماشلاو نييسلبارطلاو نييبلحلا ءارمألل اهيف عطقتساو . بلح بيانل

 اهيف اولمعتساو . اهرمأ عستاو . ًادنجو نامكرتلا نم ةعامج // اهيف ٌرمآو و 14“
 هررق روفكت ناك يذلا جارخلا نم مهنع اوطحو « ةحالفلل نمرألا نم ةعامج

 اهيف بترو « اهلهأب اوسناتساو , اهعايض ةرامع يف اوعرشو . ””مهيلع
 اهنأ اهب بيانلل تركذو .نمرألا زياجع ضعب ترضحو « اهريغو تانامض

 بلح بيان فرعي اهييان بتكو « موي لك مهرد فلأب ةرامخ اهيف نمضت

 قلك ىف نيكي نأ ناطلسلا مسرب «اهرمأ ةبقاع يشحخو ء كلذ نم اهعنمف

 1 اهلظفحل لاح اهيف بترو . ءيلإ ماستف بيان ةعلق

 ركسعلا جو رخ دعب (9ءابولا نم قفتا ام ركذ

 رصم ىلإ هلوصوو

 نأ نكامألا هذه نيددرتملا اوربخأ «سايآ نم ركسعلا جورخ قفتا امو

 هايملا لاحو مايأ هيف سانلا ىلع لخد دقو «. ءابولا ناوأ ناك ليحرلا كلذ

 بيرق لزان ياطقرأ ناك ريب ريغ حيحص ءام اهيف نكي ملو ,ءاتدسف دقو

 اذإ ناكو « صاصر هضرأ عيمج وهو هتيأرو « روفكت ريب فرعي وهو «هنم
32 

 يف ةبرقلا مف نم هبكسيو ميخملا ىلإ اقسلا هرضحيو « هنم ءاملا ذخأ لصح

 .ءاهلصحتمي قاروأ لمعو» :يليايك ١١( :1) يعاجشلا ةرابعو ؛اذك )١(

 .راكدنفرسو «ةميجن ءةراوك : ثالثلا عالقلا يهو (؟)

 , 470 17/35 يزيرقملا :رظنا

 . 47٠ :هسفن ردصملا يف درو ام كلذ دكؤيو (#)
 604. 2015, اطه دال ةعللاو كاع قلمأ دل كامطم م2443 - 455. (5)
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ملا ةدورب نم دحأ دي // ىلع ةساطلا رقتست نأ نكمي ال ةساطاظ ١
 ءاهيف ءا

 نِإف . رخألاو رايبألا ةيقب امأو . ضرألا كلت هايم نم نوكي ام بذعأ اذهو

 ٠ بلح ىلإ مهوزن دنع الإ كلذ ساتلا تدجو امو « مخولا اهكردأ اهعيمج

 يثوتو رداهب نبا رمتكرج نيدلا رصان ريمألا دلو ناك بلحب ضرم نم لوأف

 لمج ىلع لومحم نيب ام قيرطلا لوط يف سانلا « تّتو » « هل نيكولمم ًاضي

 نأ اوركذف « قشمد ركسعلا لخد نأ ىلإ بوكرم ىلع لومحم وأ ةراحم يفو

 مخولا نإ » : اولوقي مهو لخاد ركسعلا نأ ىأر ءاحلصلا خياسملا ضعب

 اوعرشو . «جلثلاب ءاملا اوبرشي مهيلخ » : لوقي لجر نأو « « مهقحل

 ام هنأ رمألا رصتخمو « ىضرم ةعامج قشمد يف رخأتو . هلامعتسا يف سانل

 رياسو ناملغلاو مه طرفملا لاهسإلا هقحلو الإ رصم ىلإ دنجلا نم دحأ لخد

 نم يدنج نيعبرألا وحن ةريثك ةعامج دنجلا نم تيفوتو . سيس لخد نم

 ناملغلا نم امأو . زابخألا مهاطعأو مهدالوأ ناطلسلا بلطف . 297ةقلحلا

 . لاهسإلا ضرمب عيمجلاو ريثك سانف

  سايآ نم هجورخ دعب قشمدب // رادنمهملا دحوأ يفوتب ربح دروو و

 ةهج نم مالكلاب طلستو ء سيس بحاص لسر ةبحص هروضح مدقت هنإف

 اوأر ال ء ناملغلاو دنجلا ءاعد هيلع عمتجاو « بلح بيان ىلع ماشلا بيان

 ةمحر ىلإ قشمدب يفوتو « عرصو لاهسإ هل لصحف « نمرألا قح يف همايق

 . هللا

 نأ مهقح يف ماشلا بيان كولمم رضح «ءركسعلا جورخخ دعب ءاهيفو

 هنيب ررقي ناطلسلا نأ لأسيو ءهدالب تبر دقو « هلوقب قوأ دق روفكت

 رمعي ثيح ىلإ هيلع ررقم ناك يذلا لمحلا هنع لزنيو « ةنده هنيبو

 ؟9اورضح الو . ناطلسلا [ ىلإ ] كلذ دعب هلسري ءيش هل لصحيو « هدالب

 فكل : 7/7 يزيرقملا يف درو ام كلذ دكؤيو )١(

 .روقكت لسر :دصقي (5)

 ا. 147+ :هسفن ردصملا :رظنا

 1ى353



 نينس ثالث دالبلا جارخ كرتي نأ ررقو . مهيلع علخأو ناطلسلا مهمركأ

 . نينس رشع ىلإ ةندهلاو

 ضعب ينلأس ثيح هتبتك باتكب ةازغلا هذه لضف لمكن نأ اندرأو

 امب هل تبتكف . سيس رمأ يف قفتا امب هباتك باوج هل بتكأ نأ باحصألا

 هلضف نم مالسإلا ةّلم ىلع هب هللا نم ام يبنيو ضرألا لبقي

 ةكئالملا هلضفب تدهش يذلا حوتفلا !اذه رمأ نم هلهس امو . حونمملا

 ناكو .04'2 ًانيبم ًاحتف كل انحتف اّنإ 9 رفكلا مغر ىلع التو // ٠ نيبرقملاظ ١
 ديعص يف مالسإلا عمج دقو «رطفلا ديع موي ةسورحملا بلح نم مزعلا

 يف ةازغلا هذه رخآ ميظعو « مويلا كلذ لصو يف بيطخلا ذخأو . دحاو

 لبق بولقلا اهل حتفتساو « ؟'"'رحتلاو رطفلا نيديعلا لضف ىلع رحبلاو ربلا

 نيعألا نم ترسبعتساو تاوصألا ابن تعشخف . تاوعدلاب فكألا

 : : لال عا محلا للك تيلق قطب , تادعلا

 ءىلُم دقو ٠ «ء بكار لكب بكاوس ركاسعلا تمدقتو « هباجاف هللا لبق نم

 ىلع رصنلا نم كسمت دقو .« بكانملاب كالفألا مجاون مزعب ًاقدصو ًاناعإ هبلق

 هيلع هللا اودهاع ام اوقدص لاجر « ىقثولا ةورعلاب كسمتملاك هودع

 عري لك ةراغلا روبعب مسرو « « رظتني نم مهنمو هبحن ىضق نم مهنمف

 5هرئز ناهاج ديدم لع رسج مه دم امدعب ؟ ديزم نم لهب هلجرو هليخب

 لويخ تأطوتساو « ايزيو تباثوه كلذف «,ديدجلا مكر ال لاجرلا رب رب

 )١( ىلوألا ةيآلا ءجتفلا ةروس .

 ىحضألاو رطفلا يديع نيب ةدتدملا ةرثفلا تقرغتسا دق سيس ةوزغ نأ ىلإ ةراشإ (؟)

 نأ انه دوصقللو هلم ةمخضلا ةعطقلا :ديدحلا ةربزو .ةراجحلا يف رثبلا ءيط :ريّزلا (4) و (5)

 بل ناهاج ربث ىلع لمع يذلا ءرسحلا

 يف كراشلا يكوامملا ركسملا عاقدتاو ةسامح ىلع اليادت ديدحلا عطق نم ىيلو .لاج رلا

 .وزغلا
 .,7594 :نادلبلا باتك رصتخم فيقفلا نبا ؛9995 8186 : 6 روظنم نبا :رظنا

 داسجأ نم علص دقو .نييس دالب ىلإ رويعلل (نام
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 // مهفويس لاجرب هالعتسا نمو « ةالعم رفكلا خماش لك نم نيدهاجمل

 ال نأ ةدوقعم ؤلؤلف ٠ نيعرازلا عارت نم اهب برغمو قرش لك يف ةدوعم و 1١

 روجح نم تانبلاو نينبلا تظفحو . ليتق حابتسي ىتم دمغنت اهلاصن دست

 رخا مهيلع التو « ءابن لك هتايآ نم هللا مهارأو « ءابآلا فكأو تاهمأل

 رقتسا |ف « قحالتمو قباس نيب ام روفك لك يف روفكت بكرو . أبس ةروس

 وأ ريغلاب قحاد هفلخ امئناك ! رارفلا ! رارفلا هيداني بعرلاو الإ رارق هب

ت ال» ٠ ,«ًافصفص ًاعاق» سيس تحبصأو ,ءقحال هب قحلتس
 اهيف ىر

 نإ : :ةسمهالإ عمست الف « نعرلل تاوصالا تعشخو «374َتَْأ الو ًاجّوِع

 كلذكو « ةلذأ اهلهأ# ةّرع اولعجو ءاهودسفأ ةيرق اولخد اذإ كولمل

 . نولعفي

 موي سايأ ىلع ةروصنملا ركاسعلا لوزن ناك ةراغلا كلت نمض يفو

 مومرعلا يف سيمخلا موي يف اهب لازنلاو « لاوش نم رشع يناغلا نينثإلا

 ءالعأب طتماو . هحل طيحملا رحبل رحبلا نم هب طيح جرب ؛ اهباب دجوف , سيمخلا

 لابجلاك جوم يف لاجرب يرجت نفس هلوحو . هجحل لك نم راتخم طبس لك

 دحأ لك قثوتساو . لابنو ةقراخ مهسأب ةقسار فلأ هيلإ لصولا نم عنمت

 ديلع ةماقإلا نم نطوتساو « بيصنب ءارضلاو // ءاسأبلا نم مالسإلا نم ظ

 مط ثيح يماطلا هرحن . هللا نوعب . كلذ دعب طا بيع ماقأ امك

 الو هدروم نع ىول امف ءأمظلا هلتق نم دورو هيلإ اودراوتو . ءامدلاب

 ع ةراجتلا كلت حبر اوملع ثيح سوفنلا نم سيافنلا تصخرأو . ىول

 ماهس ناكو « ةراّمألا سفنلا فلاخو . سوبعلا ثيللا مادقإ لك مدقتساو

 امو « ةقراط نم عنمي الو , ةراتس اهدري ال ةقوحب نيطايش موجر مالسإلا

 ىلإ قاس ىلع ةمئاق ت ءادو « ىمز هللا نكلو ٠ تيمر اذإ تيمر

 حسبص رقتسا نأ ىلإ « لاز الو هفقوم نع دحأ ريغتي لو « ””لاذُرلا

 1١5-1١7 :ناتيألا ىط ةروس (0)

 . هئيدر يقبو هدّيج يفتنا ام :لاذرلا (0)

 743 111 روظنم نبا

 نيل



 ء زتعي همساب هللا يعادو « ًاركانتم ًازازتها زتبي كرشلا سوقانو « ةعمجلا
 لطابلا نإ لإ لطابلا قهزو قحلا ءام ّلفو « رفاكلا ّمَضَأو نمؤملا عمشأف

 ةيغاطلاب ةيعدم « رومتو ضرألا مهم دتمت روفكت لسرو الإ .24 اقوهز ناك

 ماهسلا ميدع فكت نأ مالسإلا فكأ اولهمتساو ءرمألا يلوأو هلوسرو هللا

 دمخت نأو « نامألاب ناهاج ّدح يف عالقلا ميلستب كلملا بلق اوتفطتسيل

 ةلضانملا ىلع نيفئاطلا لعف لصفو .ناميإلا ةملك رهظتو . مهتملك

 مهودع ىلع // هلهأو ناميالا حبصأو « رفاكلا فنأ هللا مغرأو « ةلضانملاب و 8+

 . « نيملاعلا بر هلل دمحلاوءاوملظانيذلا موقلا رباد عطقو « نيرهاظ

 تاسوكلاو ءارمألا ةاناخلبط تقدو «يناهتلاو حرشلاو رورسلا لصحو

 وشنلا نيدلا فرش عرشو « نيمدقملاو ءارمألا رياس ىلع علخأو « مايأ ةثالث

 هيلإ لصو يذلاو عاطقإلا باسح اولمعي نأ مسرو . نيرشابملا بلط يف

 تاطلسلا كلذ غلبو . مهنم لاومألا ليصحت يف عرش هنأ ىلع « لامعألا نم

 يتأي '"'رطاخ يف ناك رمأل كلذ نم ءيشل ضرعتي ال نأ مسرو . هعئمف

 . هيلي يذلا ءزحلا يف هولتن  هدحو هلل دمحلاو  هركذ

 . "اوشتلا ىلع ضبق ناطلسلا نإ مث
 معنو هللا انبسحو , مّلَسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا لصو

 . ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو . ليكولا

 .م41 ةيآلا نارسألا ةروس )١(

 .1ا5- 4/8 : 5/7 يزيرقملا :رظنا (5)

 . 1784 بآ 9 04١/ ةنس رفص ؟ يف كلذو (©)
 ىلوألا ةيشاحلا 2111 ةحفصلا اضيأ رظنا .اهدعب امو غلا“ : 7/7 يزيرقملا
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 تارذش

 دقع» هباتك يف ينيعلا اهتبثأ امك « رظانلا ةهزن » طوطخم نم

 086 تاونسلا ) 20110 دلجملا , 951١ ثلاثلا دمحأ ةخسن . « نامجلا
 (الوم ام اللا

 ال6 ةنس

 [ نميلا ةديرجت ]
 اوربخأ , يرصملا ركسعلا ترضح امل : ةهزئلا بحاص لاقو ... » وه

 الف . زرعت ىلإ مهب راسو ندع نم مهاقلت دهاجملا كلملا نأ ناطلسلا

 لهأ اوطعأ مث . ةعلخلاب هيلع ضيفأو ناطلسلل ةعاط ضرألا لّبق اهولصو

 حلصلا ىلإ نعذأف ء روصنملا نب رهاظلا عم اولسارت مث . نامألا ةنيدملا

 كلملا همع نبال فلحلا دعب هلاح ىلع ةولمدلاب أبيقم نوكي هنأ مكحب
 ناك يذلا يرقصلا باهشلا نامألا يطعأ نم ةلمج نم ناكو . دهاجملا

 بجاحلا سرسيب هبلطف « روصنملا نب رهاظلاو دهاجملا نيب ةئتفلا عاقيإ ببس

 هسفنب بكرف « هتمدخ ىلإ رضحي نأ ىأف مايألا ضعب يف ركاسعلا مدقم

 هيلع ضبقو روكذملا سبكو . هركسع ناسرف نم ةعامج هعم بحصتساو
 برعي لبج ىلع ركاسعلا تراغأ اهدعبو ءزعت ةنيدمب ليخلا قوسب هطسوو
 ةيامثلث ىلع ءاهز مهنم اولتقف دهاجملا ىلع نيقفانم اوناك نييريصنلا لبجب

 اهفرش  ةكم ىلإ انلصو نأ ىلإ ةرفسلا هذه يف انرسو : يوارلا لاقو . رفن
 نأ .عبني بحاص «ليقع فيرشلا ىلإ بتك دق ناطلسلا ناكو  ىلاعت هللا

 برع رياسلو اهداوقو ةكم فارشأ ىلإ بتك كلذكو ءركسعلا ةبحص نوكي

 ىتح اهب انمقأ عفار ىلإ انلصو املو . ركسعلا ةمدخ يف اونوكي نأ زاجحلا

 بلط يف ركسعلاو امهيظع اموي ةكم انلومخد موي ناك مث . مارحالا انسبل

 .فلؤلا طخب وهو ءال4م الاله تاونسلا نامجلا دقع نم ١ا/ دلجملا نمضتي )١(
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 تجر تح مهلثم ركسعب اودهعي مل مهنأل مهيف ةكم لْضأ شهدف :ميظع

 ”نيفيرشلا نع سربيب نيدلا نكر ريمألا لأسف ء فياطلا ىلإ مهنم ةفياط

 نم ديعب ناكم يف نالزان اهنإ هل ليقف ء // ةكم باحصأ ؛ةثيمرو ةفيطع ظ ه

 هتيحص لسرأو ؛ةفيطع بئان بلطف « كلذ نم نسرِبيب شوشتف ؛ ةكم

 انمقأو ؛يوارلا لاق . روضحلاب [هلجعتساو ناطلسلا باتك مهعمو نيكولم

 ليلقلا الإ اهنم عطقني ملو ؛ ةارتكملا ركسعلا لامج ترضح نأ ىلإ ةكمب

 ءاولحلاو ركسلاو قيقدلاو لالغلا رياس اهيفو ةملاس ةدج ىلإ .بكارملا تلصوو

 نم بدرالا عيبأف « ٠ ميظع صخر عقوو ءًاضيأ بلجلا رثكو . كلذ ريغو

 . ًامهرد نيرشعب قيقدلا نم ةبيولاو ًامهرد نيثالثب ريعشلا

 'ةبعامج هعمو ةفيطع فيرشلا رضح« ةكمب انتماقإ نم رشاعلا مويلا ينو

 , هببسب هيلع ركنأف ء سرسيب نيدلا نكر ريمآلاب عمتجاو « هتيشاح نم

 ٌفوسي ناك هنإف . ةثيمر فيرشلا ببسب الإ ترمخأت ام : هل لاقف « هرخأت

 اذه نم نمآ ام انأو « تنأ بهذا : يل لاق رمألا رخآو « موي "ىلإ موي نم

 ْنِم فاخ كلذ سريبب نيدلا نكر عمس الو . مهيلإ رضحأ الو , ركسعلا

 ءارمألا لصاوح ذضخأيو ءاهنم مهليحر دعب ةكم ىلع مجهم هنأ ببسب هرخآت

 ,هيلإ بتك نأ ىلإ جاتحاف .زاجحلا رب ىلإ | لخدي مث «٠ مهياودو ركسعلاو

 لصو ملف . ناطلسلا موسرمل ةفلاخملا نم هفّوخيو هزخأت ىلع هيف بتعي ًاباتك

 نيدلا نكر ريمألا دصق ناك نإ : هل لاق مث . همركأو هاقلت هيلإ لوسرلا

 ء شوشي الو لع ضبقي ال هنأ مارسلا هللا تيبب يل فلحيلف ء« يروضح

 نم ًادياق لوسرلا ةبحص رّيسو « ركسعلا نم لع ىشوشي نم نكي الو
 اولخد هعم سرسيب ريمألا بكر ,رضح املو '. سربيب ريمألا فلحتسي «هداوق

 ةثيمر ىلإ دياقلا كلذ بكر مث . ةثيمر هراتخنا ام ىلع فلحو , ةبعكلا '

 . همركأو هيلإ ماقف ء سربيب ريمألا ىلإ رضحو « بكرف . كلذب هربخأو

 ام الول هللاو .« نيدلا نكر ريمأ اي : لاقف « هيلع هبتعب سربيب عرشو

 ,ةنوعلملا ةفقلا كلت يف يدوعق ركتفأ املك ينأل كيلإ تيج ام كنيميب تمسقأ

 سبحو ةبقعلا نم كسم نيح كلذب دارأو . يرطاخخ لفجي ةماودلاب يلوزنو
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 خاد دقو ء ّبجلا رخآ ىلإ لصو نأ ىلإ ةّفق يف وهو هيلإ لزنأو ءبجلا يف

 برعلا ناعمجي ةفيطع فيرشلاو وه هنأ ىلع قافتإلا عقو مث . هسأر ٠

 ريغو ء ركسو ريعشو طامسقبو قيقدب سربيب امهرمأ مث . ركسعلا ناقحليو
 '. قرطلا مهنوفرعي ركسعلا دالوأ نم امهعم نمي انوكي نأ امهرمأو . كلذ

 نبا دومحم مهعم ناكو « نيدداولا ةهج ىلع رفسلا نوكي نأ ىلع اوقفتاو

 برع يف ةرهش هل ناكو . نيدداولا برع ةبقع ينب ريمأ سيردإ نب مناغ
 ,مهتاراغ رثكأ ناكو . 'تاراغلا ىلإ هعم نوبكري ةريثك فالحأ هلو « زاجحلا

 مداخ يليلسلا روفاك رضح ذإ ليحرلا يف مه (منيبف . نميلا دالب ىلع

 بكرم يف بكريو . بوقعي ينب ىلح ىلإ مدقتي نأ لأسو « نميلا بحاص
 تقولا اذه يف هيلإ نولصاو ركسعلا نأ دهاجملا كلملا ملعيو . ديبز ىلإ

 ع متاغ نب دومحم اوبلطو . نتفلا نيكستو هتيعر نيمطتو « هرطاخ بيطيل

 رباكأل اباتك هعم اوبتكو , بوقعي ينب ىلح ىلإ مداخلا بحصي نأ هورمأو

 نوجاشحي ام // مهيلإ اوبلجي نأو « نانئمطإلاو نامألاب بوقعي ينب ىلح و +
 رضحو . ركسعلا ةهج نم مهلاومأو مهسفنأ ىلع نينئمطم اونوكي نأو « هيلإ
 . دهاجملا كلملا بدؤم دمحم هيقفلا مويلا كلذ يف

 ينلأسف « ةدومو ةبحص هنيبو ينيب ناكو « رظانلا ةهزن بحاص لاق
 هل فصأو .ركسعلا روضحب هيف فّرعأ دهاجملا كلملا ىلإ ًاباتك بتكأ نأ

 الو ةيبرعلا نسحأ ام ينأ هل ترذتعاف « هرمأب ًانئمطم نوكيل مهتّدش

 لبقي ملف « لع بيجيف . يمالك دقتني نم نميلا يف نوكي امبرو ءوحنلا
 : هتخسن هذه ام تبتكف « ةباتكلاب ينمزلأو « ينم رذعلا

 امو .هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو « ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ىلاعت هللا ركش نم بجو ام يبنيو ضرألا لّبقي . هللا دنع نم الإ رصنلا
 نم فوخلا دعب هودجو ام هرصنب ةيعرلا غّلبو « ينادلاو يصاقلا هلضف ّمع

 قطن ّنئمو « هبوطق دعب نامزلا هجو اهب قرشأ ْمَعِن « ينامألا غولبو نمألا

 نمل هب ًاجتلاو , ًاحجبتم همامتها حبصأ ةداعسو . هبوطخ دعب ناسللا اهم
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 ام ادلب وحميو // . . . سفنألا قشب الإ . . ًاحلفم ًاحبرم هبانج ىلإ أجتلا ظ +

 . ليق امك سملا ريغ هيف فرع

 «ركسعلا مادق هتداع ىلع ناليط نيدلا فيس ريمألا مدقتو . لاق

 قب لح ىلإ انلصوو « ىلوألا ىدامج نم سمانخلا ةكم نم انليحر ناكو

 ينب لح ىلإ انلصو ايلف : لاق . ةلحرم نيرشعب ًاموني رشع ّيِنإ يف بوقعي
 لق دلبلا لهأ نأ اوربخأو « دلبلا فارشأو مناغ نب دومحم اناقلت بوقعي

 دق ٍليلسلا روفاك نأو . ريثك بلجلا نأو . مهسفنأ ىلغ اونمأو اونأمطا

 . 0 | رحبلا ايف بكر

 يف هلثمب اودهعي ل ًاميظع ًاركسع برعلا تأر ركسعلا لد اَلْو

 ةبقاع اويشخو .ةيوق ةبيهو ميظع بعر مهسوفن يف عقوف « ( مهدالب

 «ءنامألاب سربيب ريمألا ىدانف ء ركسعلا نم مازمنإلا اودارأو : مهرمأ

 نمثب الإ بلج بلاجلاالو « اهلهأل ركسعلا نم دحأ ضرعتي ال ناب ىدانو

 لامج نم مهدنع ام جارخإ يف ىلح لهأ تحبصأ كلذ دنعف . هاضريإ

 ىللغأب اهوعابو ءتقولاإ كلذ يف ركسعلا اهيلإ جاتحي يتلا ءايشألاو مانغأو

 فيس ريمألل اولمحف ًائيش ءارمألل اومدقي نأ اهلهأ قفتاو ء نامثألا

 ' نيدلا نكر ريمأللو « ةرذ بدرإ ةيامسخو منغ سأر ةيام ناليط نيدلا

 نيرشعب ركسعلا لزن نيح ةرذلا نم بدرالا رعس ناكو . كلذك سرسيب

 .٠ مهأرد عبرأب منغلا سأر رعس ناكو « نيثالث ىلإ لصو مث « ًامهرد

 ناكو ءاهنم اولحر ثلاغلا مويلا يفو ؛ نيموي كانه ركسعلا ماقأو

 ١ أهيلاو اناقلتف ٠ ٠ تس ددجي ةناودو يلو يبو , نميلادإلب نم نيرشعلا

 ًاليلق اهب اندجوو «ةليلو ًاموي اهيلع انمقأو . اهرثكأ لباقن مو . اهله اهلهأ ضعبو

 ' ناكم ىلإ الصوف « درفلا بجر لهتسم اهنم انلحرو « منغلاو ةرذلا نم

 هيف ناكملا اذه نأ سربيب ريمألا اوربخأ ءالدألا تناكو , باعشلاب فرعي

 مهنأو « نميلا بحاص ىلع ةباصع برع مهو . هيف نولزان ةريثك برع

 نيب نوفتخيف نميلا نم ركسع مهل درجت امبرو « هدالب يف قيرطلا نوعطقي
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 سربيب ريمألا ىصوأف . ًادصق مهنم ركسعلا لاني الو . باعشلا كلت
 اودجي ملف « ةريثك ةعامجب باعشلا اودصقو مهلاح ىلع سارتحإلاب ركسعلا
 . ركسعلا نم اوفتمخاو مينم ًادحأ

 كلملا نأ نميلا برع نم رابخألا انل تءاج ةلحرملا كلت نمو . لاق

 رصم ركسع ربخ نأو « ةريثك لاجر هيلإ تعمتجاو هرمأ يوق دق دهاجملا
 نم ةعامج تدرو مث . برعلاو دنجلا نم هلهأ تيشخو نميلاب ألتما دق

 ديبز لهأ نأ ناليط ريمأللو سربيب نيدلا نكر ريمألل اوربخأو « ديبز دالب
 ىلع موجها ىلع مهيأر قفتإ , ركسعلا ءيجم اوققحت ال , اهءاربكو اهخياشمو
 دهاجملا كلملا ناطلسلا ةقفاومو هلاومأ اوذخأو . هلتقو يرقصلا نيدلا ءابب
 تماقو « نميلا يف فالتخإلا عقو ل يرقصلا ناكو . هيلإ دلبلا ميلستو

 ءديبز ةئيدم دصقو « // ًاريثك ًاقلخ عمجو لاملا قفنأ برحلا اهلهأ نيب وال
 هل تبرضو . اهب نطلستو اهب ماقأو « اهلخدف محل فلحو . اهلهأ عنتماف
 عرش مث . دهاجملا ةبطصخ عطقو اهب هل بطخو « مهاردلاو ريناندلاب ةكسلا

 ىلع نيمداقلا ركسعلا ربخ هيلإ لصو نأ ىلإ مهرداصيو اهلهأ ملظي
 ىلع ركسعلا ءاقل ديري هنأ رهظأو .اهيف ةماقإلا دعب ىلع يشخف « نميلا

 هيلع اومجهو اوعمتجاف . كلذب ديبز لهأ تملعف .ًالاس ديبز نم جرخي نأ
  هكيلامم نم ةعامج يف اوكتفو ! روصنم اي ! دهاجم اي : اوحاصو « ليللا يف

 هلصاوح عيمج ديبز لهأ تبهنو . هدرشمب هسفنب اجنو ًاركبم وه جرخو
 ع مهارد ةرشعب مهرد ةيام,يواست تناك يتلا ةعطقلا اوعابف « هلاومأو

 ىضتقا مث . فحتلاو حالسلاو لصاوحلا نم هوذخأ ام ديبز لهأ تنغتساو
 اولسرأو « دنيبز ملتي رضحي هنأو , هرلعق اهب دهاجملا ىلإ | اوبتكي نأ مهب

 ا

 اوعمتجاو سانلا هيلإ برقتف ؛ حرف كلذ ىلع دهاجملا فقو اللف
 ضعب نأ مث . دييز ًايلاط زعت ةعلق نم لزن نأ ىلإ هسفن تيوقو ءهدنع
 ال نأ هبلق يف رمضأف ء رصم ركسع ةهج نم دهاجملا كلملا اومهوأ سانلا

 ففي



 نم لصو دق يكدنوكلا نيدلازعب اذإف.. كلذ يف وهو:.ركسعلا اذه يقالي

 اهعم ثدحتف , ةنسح ةاقالم هاقالف , دهاجملا كلملا ىلإ نييرضملا ةهج

 ,نإبعل لوقي عرشف  دهاجملا هب يؤقام عمس دق ناكو هب سنأتساو

 'لغش مهل سيلو « كترصن لجأل دالبلا هذه ىلإ ءاج امنإ ناطلسلا ركسع

 هنطو كرشب ىضري ام نميلا كلم مهنم دحاو لك ىطعأ ولو "كلذ ريغ

 لصحتم لداعي مهنم دحاو لك عاطقإ نإف ءارمألا امأو . هباحصأو هلهأو

 املف ٠ ناطلسلا هيلع هب معنأ امب ينغتسم مهنم دحاو لكو « نميلا كلم

 هنع لازو « ركسعلا ءاقل ىلع همزع ىوقو ء هسفن ترقتسا هنم كلذ عمس

 . مهولا كلذ

 اوأر املو . ركسعلا ىقتلمل هيلطب دهاجملا جرخخ ركسعلا برق الو

 ع ال فيكو « مهلثم طق اوأر ام ًاركسع اوأر مهنأل اوريحتو اوشهدنا ركسعلا

 ' اهيف ةيشخ وأ ةديرج ةدحاو لك دي يف ايارع ةاشم مهبلاغ دهاجملا ركسعو

 الاغب نوبكار هتبحص اورضح نيذلا ةعامجلاو « ناطلسلا كنر اهيلع ةقرح

 كلملاو عيرارذلا قوف ةدودشم مهفويسو «ةكرفم عيرارذو تاليوارسب

 فارطأب ةنولم ةباصع هتمامع ىلعو . ةفصلا هذه ىلع همع وئيو دهاجملا

 نا دارأ دهاجملا كلملا نإ مث ء راغص فيفاحم قوف بيصاعب عيمجلاو ةشيم

 ' ركسعلا ىشمو , كلذ نم هعنمف بجاحلا لوقآ هيلإ ريسف « هعم نمب لجرتي

 لججرتو هعم نمؤ دهاجملا لزنف  هنم اويرق نأ ىلإ طسولا يف يف ءارمألاو نيفص

 مث هامظعو هايقلتو لانيط نيدلا فيس ريمألاو سربيب نيدلا نكر ريمألا هل

 ميخملا ىلإ اولصو نأ ىلإ اوراسو . ركسعلا ءارصأ هب تقدحأ مثإ . ةايكرأ

 مهريغو دنتملا نم هعم نمو ديبز لهأ تدقتعاف , ةميخلا هب اولخدو هولزنأو

 ناطلسلا نم ًاينطلس ًافيرشت هل اورضحأ ةعاس دعب مث , هيلع اوضبق مهنأ

 ةميخلا نم هوجرخأ مث ًابهذ ةصايحو ًاشكرز ةاتولك اوسبلأو ء رصانلا كلملا

 دق اودجوو // .ديبز اولخد نأ ىلإ اوراسو هتمدخ يف اوبكرو «هوبكرأو ظا/

 يف اهضعبو ينيص يدابز يف اهضعب ًايظع ًاطامس ركسعلل دهاجملا لمع
 طامسلا نم اولكأي ال نأ ركسعلل ىصوأ سربيب ريمألا ناكو . فزخ يدابز

 قيل



 عرشو . ركسعلا ىذأ ىلإ يدؤي ءيش نم اوعنص اونوكي نأ ةفاحم ًائيش
 نوردقي ام تقولا اذه يفو « ىباعت ركسعلا نأب رذتعي نيدلا نكر ريمألا

 ةركب لمعن هللا ءاش نإ نحنو . سانلا يفكي ام اذه نأو . لكألا ىلع

 اورضحيل هتلود رباكأو هءارمأ عمجي نأ هفرعو . ركسعلل قيلي طامس ريغ

 نمو هخاّبط رّيسي مهنم الك نأ رصم ءارمأ قفتا مث . ناطلسلا باتك ةءارق
 ٌدميو , قابطألاو تاناوخلا مهعمو هتياقسو هتيريكنشاجو هتيرادبارشو هعبتي

 دق تاطامسلاو الإ دغ ةركب سمشلا تغلب نأ امو . هطامس دحاو لك

 هرسلجأو ًايلاع ًايسرك دهاجملا كلملل اوبصنو ءارمألا ترضحو ,تزهجت

 ىلع باسجحلاو ءايقنلا تفقوو . ةاقسلا ترادو طامسلا ٌّدمو .هقوف

 ناليط ريمألاو ةنميملا سأر ىلع سربيب نيدلا نكر ريمألا فقوو . مهتداع

 مهوقع لهذأ ام ديبز لهأو هركسعو دهاجملا ىأرو « ةرسيملا سأر

 . طق هلثم اوأر ام ًائيش اوأر مهنإف « نيتهاب نيرئاح اويقبو
 هؤرقيل ناطلسلا باتك اورضحأ «ةيشيواجلا تحاصو .طامسلا غرف امو

 معن هللا مادأ « ؛ ميحرسلا نع نمحر لا هللا مسي » هيف اذإف هوحتفف « مهيلع

 كلملا ناطلسلا نأ مهملع هب طيحي يذلاو « ءارمألا ةيلاعلا سلاجملا

 ماعلا ف انيلإ بتك « هتمحر ب هللا هدمغت «ديؤملا كلملا ناطلسلا نب دهاجملا

 ىلع عمطلاو هتعاط نع مهجورصخو هي هيلع ءارمألا فالتخا وكشي وهو يضاملا

 نحن انأ هاتفرعو « هرطاخخ بّيطت هيلإ ًابتك انتهج نم انرّيسو . هنس رغص

 اوعدتراف مهاندعوتو « هرماوأب ىضرلاو هتعاط ىلإ عوجرلاب هئارمأ ىلإ بتكن

 ءاندجنتساو كلذب انفّرعو انيلإ ريسف « هيلع اوناك ام ىلإ اوعجر مث « ًاليلق
 يكرلا يلاعلا بانجلا ةبحص روصنملا ركسعلا انرّيسو « هلاؤس انبجأف

 هل انبتكو « هدانجأو هءارمأ هيلإ اوّدريو هدالب داسف اوحلصيل يفيسلا بانجلاو

 امو مهنم لك هانج امع وفعلاو : مهيلإ ناسحإلاو مهيلع لوبقلاب ًاضيأ

 هللا مقتنيو . داع نمو فلس امع هللا افع » : ىلاعت هلوق عبتيو ءاقرتقا

 «هيلعاوناك ام ىلع هتمدخ ىلإ اورضحي نأ ءارمألا رياس ىلإ انبتكو . # هئم

 هلامو هلهأو هسفن ىلع نمآ مهتم لك ,رودصلا وحرشنم نونئمطم نونمآ مهو
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 ..«كولمملاو كلاملا هنانح عمجم حفصلاو ,كولملا ميش م وفعلا نإف : ةدلوؤ

 انالومل ةعاطلاو عمسلا : اولاقو . ضرألا مهعيمج لبق ةنانكلا ءئراق (لف

 2 انئاطلس نباو انناطلس وهو , تيبلا اذه كيلامم انلك نخنو 'ناطلسلا

 ؛راشبتسإلاو رورسلا اورهظأو . كلذب غيمجلا رشابتو  ديحم هنغ.انل شيلو

 نيدلا ءاهبل نيدلا نكر // ريمألا ةهج نم ًاباتك اوبتكي نأ.اوقفتا مثو
 رطاوخلا نوبيط مهو اورضحي نأ ةيديؤملا ءارمألا ةيقبو ركش نبالو يرقصلا
 ”نم دصاق ةبحص بتكلا اورّيسو « ىلاعت هللا نامأ يف رودصلا نوحرشنم

 يرقصلا اهيلع فقو املو . سربيب ريمألا كيلامم ضعبو دهاجأملا كلملا

 ريمألاو نيدلا نكر ريصألا هل فلح اذإ رضحي هنأ هتهج نم ةعامج عم لسرأ

 ءًاضيا ًادحأ اوطلسي الو « مهتهج نم يذؤي ال هنأ ناليط نيدلا فيس

 « همرتحاو همركأو نيدلا نكر ريمألا هاقتلاو نيموي دعب رضحو . هل اوفلحف

 ' دهاجملا نأ رظتنا نيدلا نكر ريمألا نإ مث « ءارمألا نم هتبحص لصو نمو

 هنا مث . ءيش هنم رهظي ملف « باودلا قيلع نم ًائيش ركسعلا ىلإ .لسري
 «ناطلسلا ىلإ كباتك يف تبتك كنإ : هل لاقو . كلذ ىلع.دهاجنملا بتع

 ؛ هنأ ىلإ كدالب لوأ ىل ىلإ نولخدي ثيح نم ركسعلا ةفلكب ,ميقت كننأ

 !'نع رذتعي دهاجملا عرشف «٠ «ًاثيش رن مو ؛.كدالب ىلإ انلخد دقو. . اوجرخي

 نأب ءارمألا ريمأ روتسد دهاجملا بلط مث « عقاولا فلحلاو دالبلا بارخ

 بتكيو ٠ تافولكلاو تاماقإلا مهل زّهجيو , هتماقإ دلب اهنإف .زعت ىلإ مدقتي
 . اوند ام ركسعلل اوعيبيو مهدنع ام اوبلجي نأ لابجلا لهأ ىلإو هدالب رياس ىلإ

 يف ركسعلا ماقأو « يليعامسإلاو يكدنوكلا نيدلازع هتبحص اورّيسو « هل

 نم مهنمف « ءيش رضحيب ملو . ةثالث اوماقأف « تاماقإلا روضح رظتني ديبزا

 ام اوذخأو ايابخلاو ريماطملا شتف نم مهنمو . بهن نم مهنمو هلام ىرتشا

 ىلإ اولصو نأ ىلإ اوراسو . بجر فصن يف ديبز نم اولحر مث « هودجو

 ناكو . ركسعلا لبقتساو « هئارمأ عم بكر كلذب دهاجملا عمس الو . زعت

 ءيش رهظي ملف « تاماقإلا نورظتني ًامايأ اوماقأ مهنأ مث . ًادوهشم ًاموي

 . نبا ىلإ هتهج هتهج نم ًاباتك بتكي نأ دهاجمما عم اوقفتا مث . كلذب اوررضتو
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 يد نيدلازعريمألا هدصاق عم هولسرأو « ةولمدب ميقملا رهاظلا هيخأ

 ! . ميحرلا ن نمحرلا هللا مسياا 1 هتك ةخسنو“. ةفيطص فيرشلا ديسلاو

 را ىلإ اهءاشنإ بجوف « نيركاذلل ىركذ كلذ تائيسلا نبهذت تانسحلا

 مكاسملا نإ | . هقيرط ريخ لك ىلإ لّهسو . هقيفوت هللا نسحأ « ميركلا
 شويحلا مدقم « ينكرلا يفرشألا رقملا ةبحص ةسونأم ةيرصانلا ةروصنملا

 فويسلاك ءاضقلا الإ اهّدري الو . ءاضفلا اهترثكل اهعسي ال يتلا ةروصنملا

 مظعألا ماقملا نم فيرش لاثم هتبحص دروو « عماوللا قوربلاو عطاوقلا

 يلاعلا رقملا عم حلصلا لبقي نأ ىلإ هيف ريشي .هراصنأ هللا زعأاء ناطلسلا

 انباونو انناملغ عيمج نع وفعي نأو « ينكرلا رقملا ةبحص ًاضيأ ةافاشمو.

 ' ديدسلا لاثملا نمضي ام ىلإ انيجأو ء انضرغ كلذ قفاوف . انكيلاممو

 نسحي الو اهيلص بجي يتلا ةمحرلا نم بانجلا نيبو اننيب امل ءانرظنو
 يلاعلا // رقملل انبتكف « ةيوبنلا ثيداحألا نم كلذ يف درو امو . اهعطقرظ 8

 ٠١و

 عرش . باتكلا عم داصقلا رفاس نأ دعب مث .6 . .. سنألا طاسب انطسبو

 : هل اولاقو « مهباودو ركسعلاب موقي ام ببسب دهاجملا عم مالكلا يف ءارمألا

 نم رن ملو « مهتماقإ ةدم ركسعلا رمأب ميقت 7 نأ ناطلسلل تنمض دق تنأ

 دالبلا نإ : لوقيو « لوبقم ريغ ًاراذتعا رذتعي دهاجملا عرشف . كلذ

 هنيلإ جاتحي ام عيمج نإو « ليلق مهتوق لابحلا يف نيذلا سانلاو بارخ

 يل تنذأ نإف : سربيب ريمألل لاقو « ةولمد يف وهف هريغو لاملا نم ركسعل
 يفكي ام كلذ نم لصحتف اهرصاحنو « اهيلع لزنتو كتمدخ يف لحرأ نا

 معطي اذام انلحر اذإ : نيدلا نكر ريمألا لاقف . مهتم لضفيو ركسعلل

 تولي يقأسن نيأ نم انمقأ اذإو . كانه ىلإ لصن نأ ىلإ مهءاود ركسعلا

 نع عفدلا هدّضَقو , هتحت لياط ال مالكب ثدحتي دهاجملا عرشف ؟ باودلا

 26... ةسفقلا

 يفتقأو زعت ىلإ ددرتأ ةماقإلا ةدم يف تنكو » : ةهزشلا بحاص لاق

 نيبو يتيب ًاضيأ لصحو « مهرابخأ عمسأو « هئارمأو دهاجملا كلملا راثآ

 سربيب نيدلا نكر ريمألا دنع ءيجأ تنكو «دوو ةبحص اهئاملعو اهيضاق

 تفضي



رسيب ينبلط ءاتفتسإلا ةروص اوبتك املو ري. مهم عمسأ تنك امي هربخأو
 :س

 اذه نع باوجلا بتكي هل لقو ؛ يضاقلا ىلإ بهذأ : لاقو لإ اهملسو

 نم ةعامجو هبيان بلطف « اهيلع هتفقوأو ؛ هيلإ تعلطف« لاق . ءاتفتسالا

 هلل دمحلا» : هتخسن ام اهيلع اوبتكو . هوققحت ءاتفتسإلا يف اورظنو نييتفمل

 ىلع ةهياق ةلصاولا ةفياطلا هذه نإ باوصلل قفوملا هللاو لوقأ « يقيفوت هبو

 ىلع بجيو . لَو يدمحملا نيدلا ىلع مياق مامإ نم ةرومأم ىه ذإ قحل

وسرو هللا ىصع هفلاخخ نمو ءهب رمأي ام لاثتما دحأ لك
 ةيأو هل

 لما كلاسم مهب كلسيف « ةاغب مهمامإ ةفلاخملا ةفياطلا هذهو . نيملسمل

 مازج امنإ» : لجو زع هللا لاق دقق «راذنإلا ميدت دعب نولئاشيف يبا

 نم نكمي ال نأ شيحجلا مدقم ىلعو «  ةيآلا 4 هلوسرو هللا ”نوبراحي نيذل

حلاو هتيعر نع لوؤسم عار لكف » ةملسف الو ملسم بهن
 ٠ « ىلاعت هلل دم

 . «٠ هلع هللا افع ليربج نبإ ركبوبأ هبتكو

 ال95 ةنس

 [ ةيميت نبا خيشلا لاقتعا ]

 نبا نيدلا يقت خيشلا لاقتعال ببسلا ناك :رظانلا ةهزن ينو و ل

 ىلإ بستني ناكو ًاريبك ًالاع الجر ناك ةيزوجلا مُيق نبا دمحم نأ ةئيميت

 ةيحالصلا هاقناخلاب مايألا كلت يف ًاميقم ناكو « هريغ نم رثكأ خيشلا

 هانركذ ام ظعو يف ركذي « ظعولا يف ملكتيو سلجي ناكو « فيرشلا 0

 يقت خيشلا مّلكف « هيلع اوبتك يتلا رضاحملا لوصو لبق قفتاو . نآلا

 هيلع تماقف .اهب ىتفأو . كلذ يف ءاهقفلا ضراعو قالطلا ةلأسم يف سلا

 ىلإ ةيزوسجلا ميق نبا ةعفارم لوصو قفتاو . اهببسب قشمد يف ةماعلا

 « ماشلا بيان ىلإو قشمد ةاضق رئاسو ييوزقلا نيدلا لالج يضاقلا

 نيدلا ردب يضاقلا ناطلسلا فّرعو « ةعقاولا ةروصب ناطلسلا ىلإ اوبتكف

 هيلع اوركنأف « ةيميت نبا عّقو ام يريرحلا نيدلا سمش يضاقلاو ةعامج!نبا
 هلاوحألا هذه يف دسفت : اولاقو « قالطلا ةلأسم ًاصوصخ لئاسملا هذه
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 ظل

 قالا

 يف هيخأ سبحو هسبحب ماشلا بيان ىلإ ناطلسلا بتكف . سانلا لاوحأ
 ةعلق يف امهوسبحو امهم اولكنو هاخأو خيشلا اوبلط ربخلا درو املو . ةعلقلا

 .( قشمد

 [ ةكم ىلإ ءاملا نابوج ءارجا ]

 «نيعلا هذه رمأ 3 نابوج مايقل ببسلا ناك .: ةهزئلا بحاص لاقو »

 ةيوارلا عاتبي ناك ىتح هولغو ءاملا ةزع اوأرو ؛قارعلا بكر رفس رثاكت امل هن
 عاملا ةلق ببس نع ةكم لهأ قارعلا لهأ لأسف « ةيدوعسم مهارد ةرشعب .

 هجول الام قفنأو ريخلا لهأ نم دحاو ىّدصت ولو ,ةيراجانيعأ اهب نإ اولاقف

 . ًاريثك هب نوعفتني سانلا ناكل ةكم ىلإ نيعألا هذه ىرجأو . فرصي هلل

 قثي ًاصخش نيع كلذب نابوج عمس الو . نابوجل هوُغّلِب كلذ اوعمس ملف

 بكر ةبحص رفاسي نأ هيلإ ىصوأو « رائيد فلأ نيس هعم ريسو «هب

 ءارجا يف دهتجي ىتح ميقي نأو « ةيام عبسو نيرشعو سمخ ةلس يف قارعل
 جاتحا اذإف ءردق امهم نايرجلا ىلع لاتحيو « ةدودسملا نيعألا كلت نم ءامل

 لحرو جملا كسانم ىضقو ةكم ىلإ لصو املف . هب فّرعيو ريسي لام ىل
 ىوقأو برقأ نيس يأ ةكم لهأ نم ربختسا مث « كانه وه ماقأ ءبكول
 بكرف ءريشك ءام اهلو تافرع ليج نم ةبيرق نيع ةمث نأ هوفرعف .ءام

 نيعلا يف لمعلا دارأ نم : ةكم لهأ يف ىدانء حبصأ الو ٠ اهدهاشو اهيلإ

 هيلإ اوعرهف ةكم لهأ كيلاعص كلذب عمسف . موي لك مهارد ثالث هلف

 ءاملا ىرجأ نأ ىلإ روهشب عبرأ ةدم ىلإ مهلمعتسي لزي ملف « ءاسنلا ىتح

 ًاعافتلا هب اوعفتناف // يرجي ربخ اهب راصف ٠ ةكم لخد نأ ىلإ نيعلا نم

 الجر ناكو ءاهرمأ ىلوت ناك يذلا لجرلا مساب نيعلا تيمسو « ًاريثك

 نم نازاب نيسعلا هذه مسا نأ ركذي نم مهنمو . نازاب همساو ايمجع
 . «ميدقلا
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 ا/71/ ةئس

 [ ماشلا ءاضق يونوقلا نيدلا ءالع ةيلوت ركذ ]

 « ةرهاقلا ىلإ ييوزقلا نيدلا لالج مدق امل : ةهزنلا بحاص لاقو » والا

 ام . لاقف « قشمد ءاضقل حلصي نميف ناطلسلإ هراشتسا ءاهءاضق ىلوتو

 ةنايدلا هيف نإف « غياصلا نب ب نيدلا سمش ريغ هل حلصي نم ةمث

 بتكف « ءاضقلا هيلويو هبلطي نأ ماشلا بيانل ناطلسلا بتكف + ةيافكلاو

 ءاضهقلا ةيالو رمأ يف هبطاخو هيلإ هبلط ناطلسلا موّشرم ذرو امل هنأ باوجلا

 بيان نأ قفتاو « عنتماو لبقي ملف «ًارارم هيلع ر و , كلذ نع ىباف

 ةعلخلا هيلإ لسراف « لبقي الو هيلوي ناطلسلا نأ نوكل هيلع بضغ ماشلا

 كلت يفو . سبلأو هللا ريختسأ : لاق , ةعلخلا ىأر ايلف « بجاحلا ةبحص

 غلب (ملف « هسفن نع ءاضقلا عفدو ء ضرملاب نيموي ماقأو « ىّمح هترتعا ةليلل
 خيش يونوقلا نيدلا ءالع خيشلا ةيلوت ىلع ءارمألا عم قفتا كلذ ناطلسلا

 . « انركذ امك « ءادعسلا ديعس هاقناخب خويشل

 [ ةيردنكساب ةعقاولا ةئتفلا ركذ ]

 راجت ضعب نأ ةنتفلا هذه ببس ناك : ةهزنلا بحاص لاقوو ظالا

 لهأ نم اجر نأ قفتاو « ةعاضبب ةيردنكسا ىلإ درو رابكلا جئنرفإلا

 نيبو هنيب عقوف ء بارشلا نم ًالمث ناكو « ةهزنلاو ةجرفلل جرخ ةيردنكس

 ناعتساو « يجنرفإلال ملسملا برض بجوأ مالسك جنرفإلا ءالؤه ضعب

 ىلإ مهنيب ريبك رش عقوو « جنرفإلا نم ةعامج تجرخف « هتقفرب يجنرفإلا

 حايصلا عقوو « نيتفئاطلا نم حالسلا لمح لصحو « دلبلا لهأ لماحت نا

 « حالسلاب اوحرج دق رغثلا لهأ دجوف ,يركركلا يلاولا بكرف « دلبلا يف

 « جنرفإلا ىلع داز دق رمألا نأ يلاولا ىارو « جنرفإلا ةفئاط ىلع رمألا يوقو

 لجأل ةيردنكسإلاب نيمدختسملا دنجلاب لمحف « « عيمجلا اولتق نواب نإو

 دئجلاب لمح نأ ىلإ هيلع رمألا دازو ؛ كلذ ىلع اوردقي ملف « 2« مهنع مهعفد

 تيوقف :ةراجحلاب مهتومري دلبلا لهأو «ء مهومرف . باشنلاب مهومرأ كيلامملا

 قف



 نيدلا نكر // ريمألا ناكو . مهوعجرو . دنجلاو يلاولا ىلع ةماعلارو ””

 ماقف عقو امب هربخأو . يلاولا دصاق هفداصو ءرغثلا نم ًابيرق رادمجلا سرسبيب

 تراصو « نيتفئاطلا نيب قرفو « ةيردنكسالا لحد نأ ىلإ قاسو سرسيب
 !هامالسإ او ! هادمحاو « مالسإلا نيد الإ نيد ال : نوحيصي ةماعلا

 فرعي ةقاطب يلاولا بتكف ؛ لاحلا تنكس مث « مهنيب ءامدلا ترجو

 مظعي الإو ءرمألا اذه ناطلسلا كرادتي مل نإ اولاقو . كلذب ناطلسلا

 . نينوجسملا ءارمألا جرخيو . ةنتفلا نكست الو ىرمألا

 « بجاحلا ساملأ بلطو « هيلع مظع ةقاطبلا ىلع ناطلسلا فقو (ملف
 نم هتيب يف مهعديو يركبوبلا نيدلا فيس ريمألا دالوأ بلطي نأ هل مسرو

 مهرطاوخ ٍبّيطو ساملأ مهبلطف . ربخلا مهفرعي ال ثيحب شيوشت ريغ
 نأ هرمأو « يلامجلا ياطلغم نيدلا ءالع ريزولا بلط مث . هدنع اويقبو
 يضاقلا مهعم نوكيو ,مهانركذ نيذلا ةعامجلا هعمو ةيردنكسالا ىلإ بكري
 نم ةريثك ةعامج ءامد اهيف كفسي لد اذإ هرمأو ٠ صاخلا رظان نيدلا جات

 هدي ىلع ناطلسلا بتكو . نيدسفملا عبتتيو « دنجلاو يلاولا مهنيعي نيذلا

 « اهتم ةريثك ةعامج ءامد كفسو « اهلهأ ةرداصم ابنم ةعينش رومأب ةركذت

 زهجي نأو ءهب راهشإلاو اهيضاق كسمو ةازغلا لصاوح عيمج ذخأو

 . ةيردنكسالا ىلإ لصوو . هتقو نم بكرو . ةعلقلا ىلإ اهب نيسوبحملا

 « ةريثك ًالجرأو ةريثك دايأ عطقو اهلهأ رياس بلطو . سيمخلاب سلجو
 نم ناكو « ةداعسلاب ًاروهشم ناك ,ةحاور نبا بلطو « ةعامج ءامد كفسو

 هطيسوتب رمأ لاحلا يفف ء هورضحأف ءريخلاب ًاروهشم ناكو ءزارطلا راد رابك

 ساسبل ىتح ذمخأو ىرقفأ الإ ًاينغ اهب عدي ملف ةرداصملاب عرش مث . طّسوف '
 عاصملا نم ةضفلاو بهذلا كبس مسرب نيسلاج ٌعاّصلا تيقبو .ءاسنلا

 لصاوحلاو تاعاقلا يف ةرخدم يه يتلا ددقلا رياس بلط مث . شكرزلاو

 متخو لصاح يف تعضوو « ةعطق فالآ ةتس وحن تناكف .ةازغلا مسرب

 كفس يف اموي نيرشع وحن ةيردنكسالا تماقأو . ناطلسلا متخب اهيلع

 فلأ يتيام قوف هتميق ام لاومألا نم لصحف ؛ لاومأ ذخخأو ةرداصمو ءامد
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 يما ريزولا ٠ فطالق ؛ اهيضاق قنشب ثب ناطلسلا | مسرو « ييئاندلا 0

 تانب ىدحإ ىلع يرصانلا نوصوسق كن دقع]
 [ ناطلسلا

 نم .لمعو ميظعزاهجب هتنبا ناطلسلا زهج : ةهزنلا بحاص "لاق ظع

 رائيد فلأ ةيامب (؟) و تيبلا رياد ةنيز تناكو «ءرهوجلا فائنصأ ياس

 . « ةنماملا ءايشألاو ءىلاللاو رهاوجلا نم رضح ام ىوس

 ال؟م ةنس

 [ هدلوو نابوج لتقم ركذ ]

 ناخولج

 'غامسو بارشلاو برطلاب فغش ديعس وبأ ناك :ةهزنلا بحاص لاقو» ١ ظا“

 زيمألا ناكو « هيلإ رظنلا الو كلا رمأب أبغي لو ؛كلذ ىلع فكعئاو« يهالملا

 .لمعو هيلإ اهرمأ عجنزو « ةكلمملا رمأب ماقأو «ىدرألا ىلغ مكح دق نابوج

 3 :ذيعس يبأ رمأب قلعتي امو ودرألا مكح يف هنع ًابيان اجاوخ قشفد هذلو

 ةةلالمألا رياس ىلع اومكحت هدالوأ ةيقبو «مورلا لع بلغ شاترمت هدلوو

 ناك ام ًاريثكو « هنم كلذ هركيو هبجعي ال ام ديعس يبأ نم ىري نابوج ثناكو

 هللا ردق نم قفتاو « كلذ نم ديعص وبأ رصخنأف « هايإ مالكلا عمسي

 ديعس وبأ راشتساو . ياطقط دالب نم ناسارخ ةهج نم ودعلا كيرحت ىلاعت

 هيلع اوراشأف « نابوج رمأ نم هيف وه امب مهضعبل ٌرسأ اميرو «كلذيف هءارمأ

 يأرلا قفتاو . مهاقل ىلإ هتبحص اوبهذيل ركاسعلاب بوكرلا يف هبطاخب نأ

 « هريغ ودعلا اذه عفدي ام نأ ًاضيأ نابوج ققحتو «ريثك مالك دغب هرفس ىلع

 . ( زهجتف
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 لسرأ اجاوصخن قشمد ديعس وبأ لتق امل : ةهزنلا بحاص لاقو ...و

 مييأر عمجأ كلذ مهغلب املف « هيلع اوضبقي نأب نابوج عم يذلا ءارمألا ىلإ
 « كلذب ربخلا هيلإ لصوف « هيلع سبكلل اوبكرف ,هيلع ضبقلاو بوكرلا ىلع

 ىولف ,مايخلا ليخلا تقرط ىتح مايخلا نم جرخي نأ قحل مف هتقونم بكرف

 ةعلق ىلإ لصو نأ ىلإ قاسو .هكيلامم ضعبو ناخولج هدلوو وه هسرف نانع

 هتبحص علطو همركأو اهبحاص هاقلتف . ىره ةعلق' ىمست ناسارخ عالق نم
 ةميظع ةدوم نابوج نيبو هنيب نأكو « نيدلا ثايغ اهكلم ناكو . ةعلقلا ىلإ

 نأمطا قح عادخلا هل رمضأو هلامآ طسبو // هلزنأاف ءةديكأ ةقادصوو م/

 « هربخ اوفشكو هنوعبات مهو ركاسعلا ترضح نأ ىلإ ًامايأ ماقأف « هيلإ
 ناطلسلا موسرم انعم نأ اهبيان اوفرعو اولسرأف « ةعلقلاب ميقم هنأ اوملعو

 هدلو لتقو هلتقو هكسمف « هتفلاحمل نكمي لو « نابوج ملستن نأب ديعس يبأ

 ركسعلا ةبحص امهريسو . توبات يف |مهعضوو ًاقنخ اههلتق ناكو , ناخولج
 ًاموي ودرألا ىلإ هتوبات لوخد موي ناكو . ديعس يبأ ىلإ اولصو نأ ىلإ
 نيسمخ توباتلا ىلع لّكوملل ىطعأ ديعس يب ناطلسلا نأ ركذو « ًايظع
 حرف كلذ ىأر ايلف . نيتيم هدلوو وه هآرو . توباتلا هل حتف ىتح رانيد

 . « هربخب ءارمألا فّرع مث ءًأميظع احرف

 ىرصب بيان ىلإ ديعس يبأ موسرم درو امل : ةهزنلا بحاص لاقو »

 ىلإ هدلو ريسيو « نابوج لتقب هرمأ هيف ًايداب هموسرم ءاجف « نابوج لتقب
 هدلو لبق وه لتقي نأ هلأس نالتقي انأ ىأر امل مث . كلذ ىبأف ودرألا

 مث ءهدلو قنخ مث نابوج قنخخو . كلذ لعفف « هدلو لتق ىري الو ناخولج

 ديعس وبأ امهآرو ىدرألا لإ هب رضح امو . امهلسرأو توبات يف امهعضو

 غلبف ءزيربتب هسفنل نابوج اهانب ناك ةبرت يف انفدي نأب رمأ « |مهتوم ققحو
 اهيلإ ىصوأ اهابأ نأ ديعس يبأ ىلإ ترّيسف «نابوج تنب نوتاخ دادغب كلذ
 ةنيدم يف هرّمع يذلا ناكملا يف الإ نفدي الءتاموءيش هيلع ىرج اذإ هنأ

 عمست مل ىتمو« يخأو يبأب ةتلعف ام كافكو : ديعس يبأل تلاقو هلك يبلا

 فيفي



 كم مف . اهب تقحلو يسفن تلق يأ هب صوأ ناكم يف هفذت مريد
 مفعم توباتلا لمحي نأ رماف ءزهجت دق يقارعلا بكرلا تاكو ..' اهتفلاخت

 ةريثك ةعامج اهتهج نم ترّيس نوتامخ دادغب نأ مثءةنيدملا ىلإ لصُي "نأ ىلإ

 ٌةرّشع توباتلا مادق نوكي نأ ثمسرو « هيلإ نوجاتحي ام ْلكب مهتزهجو

 ثالث لزنم لك يف تبّبرو « قيرطلا يف نآرقلا نولتي ءارقلا نم سفنأ

تلا مادق قدصتتو حبذت منغ سور رشعف رقبلا مدع نإف ءرقب سور
 « توبأ

 رمتساو . توباتلا مادق ةلحرم لك يف ءاملا نوليسي نوؤاقس مهعم نوكيو

 اوفاط // مهكسانم اوضق املو . ةكم اولصو نأ ىلإ كلذ ىلع رمألا ظ م

 ةسردملا يف هونفدي نأ اودصقو ةنيدملا ىلإ اولصو امل مث , ةكم يف تاهجلا

 ' ٠ اوججح اوناك نيذلا ءارمألاو رادنمهملا نبا بكرلا ريمأ مهعنم .اهانب:يبلا

 « ةعلقلا ىلإ توباتلاب اوعلطف . ناطلسلا ةعجارمب الإ اذه نكمي ال : اولاقو

 امب هيلإ ناطلسلا موسرم دري نيح ىلإ هب ىصوتي نأ ةنيدملا يلوتمل اورمأو

 باوسجلا ناطلسلا درو ء رصم ىلإ مهباتك دروف هرسمأ يف هيلع دهعي

 ' اذه لصح دقو . عيقبلاب نفدف . عيقبلا يف هنفدي نأ ةنيدملا بحاصل

 هفاوطو «ةفرعبإ هفوقوو قرشلا دالب نم هروضح نم رفاولا بيصنلا نم لجرلا

 الام اهتكاسب تفرش يتلا ةبرشلاو ةفيرشلا ضرألا كلتب هنفد مث « تيبلاب

 لجر لثم اميس الو ءرباكألا ءاحلصلاو ءالجألا خياشملا نم ريثكل لصحب

 ' يوارلا هيف مظن دقلو اذه ىلإ هئاح لآ مث « نايغطلا لهأ-نم ناك :

 1 1 : تايبأب

 ومجلاو لفاحملا كيكبتو  ًاقح كيكبن نأب انل قحي
 ٌعيجف وهو تكرت بلق مكو نينأ اه كيلع دبك مكو

 عينملا مرحلا كشعنب تفْيِطو تيم تناو دوفولا عم تفقو

 ُميقبلا كنفدمو اهفرشمب 2 ًاديهش اهب تامملا كيفكيو

 .نوادُت نب كلت نباوه اذه نابوج نأ ملعاو
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 1 نابوج نب شاترمت لتقم ]
 اهعمجأب مورلا دالب كلم دق شاترمت ناك :.ةهزنلا بحاص لاقو» ومو

 مورلا دالب نم دنيرد لك ىلع بتر دقق ناكو « اهريغو نامرق نبا لابجو

 مهو الإ هيلع دحأ رمي ال ىتح دنيردلا سأر ىلع مهوءاهنوظفحي ةعامج

 ىلع هنم سارتحا كلذ لكو « ديري نيأ ىلإو أ نيأ نمو :هلاحب نوملعي.
 هنإف « يتأي هريغ وأ يوادف نم هفوخو ءرصانلا كلملا ناطلسلا ةهج نم هسفن

 « مورلا دالب يف هتماقإ ةدم نم ةريبك ةشحو رصانلا نيبو هئنيب تعقو ناك دق

 نع نيرفاسملاو راجتلا عدمي راصو « ببسلا اذهب هنم ناطلسلا رصحناو
 مسا دحأ نم عمس اذإو «راوجلاو كيلامملا ءارش عنمو . رصم ىلإ لوخدلا

 بلجتسيو هنداهب ناطلسلا ناكو « هناهأو هب قرحخأ رصانلا كلملا ناطلسلا

 . 2. . .هيلإ تفتلي ملف ءاضرتيو هرطاخ

 عسسو نيرشعو عست ةنس يف لصفلا اذه ةهزنلا بحاص ركذو...» ل مو

 نم هنم ناطلسلا سفن يف ناك ام هيلع ضبقلل ببسلا ناك : لاقف « ةيام

 ملو ء.داصقلا لتقو راجتلا عنمو «هب هئارتكا ةلق نمءاهانركذ دقءةريثكرومأ

 عامتجا ملعو « قفتا ام هدالوأو نابوجل قفتا نأ ىلإ هنداهب ناطلسلا لزي

 نمو . هءواسم هيف ركذف نامرق نبا باتك هيلإ ءاجو . ديعس يبأ ىلع لغملا
 قرشلا كلمي هنأ هربخأ قرشلا لهأ نم نيمجنملا ضعب نأ هيف ركذ ام ةلمج

 هيف يذلا بابلا اذه يف ًاريثك ركذو « ةريثك ءايشأب هعمطأو . رصم كليو
 .«. . ,هلتقب ءارغإ

 ديصلا ىلإ رفسلاب كلذ دعب ناطلسلا مسرو: ةهزئلا بحاص لاقو. . .» ور

 هل جرخأف , هتبحص نوكي نأ نابوج نب شاترمتل رمأو « ءارمألا ةبحص
 هسنؤيو هرياسي نأ يلكنج نيدلا ردب ريمألل مسرو « هلثل حلصي مهم
 ريطلا يمري هعديو هسنؤيو هبلطي ناطلسلا ناكو . هناطوأ نع هيلسيو

 . « هرطاخ بّيطيو

 ياحلأ نيدلا فيس ريمألا ينربخأ : ةهزئلا بحاص لاق .ةنسلا هذه يف , . .»

 قرض



 يف مهو //«ةقلحلا بيترت يف عرشو ديصلا ىلإ بكر ناطلسلا نأ راداودلا.ظ ؛'

 ا ال راصو تقولا ملظأ نأ ىلإ تماغأ دق ءامسلاب اذإو . كلذ

 ىلإ ليخلا هوجو تّدر ءادوس حير تبه مث تدعرأو تقرأ مث ءةيحاص

 ىلع ردقي نأ ةوق دحأل قبي ملو . ضعب ىلع مهضعب سانلا تدرو « اهئارو

 ناطلسلا ىأرو . ضرألا ىلع حيرلا هيمرت لب ضرألا ىلع لجرتي وأ هسرف

 قح تاعاس ثالث وحن ماقأو أو هناكم لزنو « هسفن ىلع يشخف الوهم ًاموي

 « ةئيدملا ىلإ عوجرلاب رمأو زيلهدلا ىلإ ! بكر مث « ًاليلق ًائيش حيرلا تدح

 « برغلا رحبو هوف دالبب ناكف . مويلا كلذ يف حيرلا كلت لاح ربتعاو

 نامث اهتدعو ءةاسرملا بكارم لا نم هوف لحاس ىلع يتلا بكارملا تفرغو

 . « ةرفاسملا بكارملا نم ًابكرم رشع دحأ قرشلا رحب نم تقرغو « بكارم

 ريس « رمتكي فعضب ناطلسلا ملع امل : ةهزشلا بحاص لاق .. و1

 هيلإ ريسف 2 مدعلا لاح يف هنأ هوربخأف مهتع ناطلسلا لأسف « ءاكحلا هبلإ

 ”يدالوأ ىلإ رظنأ نأ راتخأ : لاقف « يصوي اهو ه هرطاخ يف ام هلأسي سيلجق

 ماقأو ,هدالوأ دحأ هيلإ لخدي نأ ناطلسلا مسرف . مهيصرأو توملا لبق

 ريمأل قفتي لو « هاناخلبط نادلو هل ناكو « هللا ةمحر ىلإ 1 يوتو مايأ ةثالث

 . قحلا ريغ نوفرعي ال نيذلا لياوألا ءارمألا نم ناكو كلذ لثم هلبق

 [ ةيكون نب رضخ نيدلا لامج ريمألا ةمجرت ]

 فرشألا كلملا ناطلسلا رهص ناك : ةهزنلا بخاص لاق 00

 يف جرخي ناكو ءريطلا بعلو ديصلاب ةرهش هل ناكو ءرصانلا كلملا ناطلسلاو

 . « روسجلا ىلع فوشكلا

 [ يدعسلا رقئس نيدلا سمش ريمألا ةمحرت ]

 ياطنرط نبا نيبو هنيب عقو ناكو : ةهزنلا بحاص لاقو ...و

 اههنيب رمألا متو « اههيب حلصأ ناطلسلاو ياطنرط كولمم سيل هنأ يف ةعزانم

 ةهج نم ةدساف هلاح نأ ناطلسلا ىلإ رمتكب لّصو نأ ىلإ ءلاصفنا ريغ ىلع
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 فرتعاو ء ةاضقلا ةيقبو نيدلا ردب يضاقلا ناطلسلا بلطف . ةعزاتملا هذه
 ذأ هنأو ؛ مورلا بحاص ورسخيك نيدلا ثايغ ناطلسلا كولمت هنأ مهدنع

 ىلإ رهاظلا كلملا ناطلسلا لوخد دنع نيعبسو سمح ةنس هكيلام ةلمج نم
 . مورلا ةيراسيق

 ا/؟9 ةلس

 [ ديعس يبأ دالب ىلإ يدمحملا ش شمتيأ هجوت ركذ ]

 امل هنأ هظفل نم شمتيأ ريمألا يل ىكح : ةهزئلا بحاص لاقو . . .» ظاأع

 ام ديعس يبأ ناطلسلا ىلإ رصانلا ناطلسلا هلسرأ نيح «نيدراملا ىلإ لصو

 اننومتشي ) انيلإ نورظني اوناك ديعب نم لب « هاقلت الو دحأ هيلإ جرخ

 اوبحرسيو انولبقتسي نأ مهتداع تناكو « ( مهليزنل نونيامخ نولوقيو ًاحيرص
 ءارمأ نم ةعامجو بجالا انيلإ جرح زيربت لامعأ ىلإ انلصو مث لاق . انب

 لبق نم هدجن انك يذلا ىقتلملا كاذ هجو ريغب نكل انتداع ىلع انوقلتف «لغملا

 .ديعب نم اوفقوو ريثك قلخ انيلإ جرحت ءزيربت ىلإ انلصو ايلف : لاق . اذه

 وهو شاترمت نيلاّثق اي , ةنوخ اي : نولوقيو اننومتشيو اننوبسي مهو

 مهيلإ اوعجرف «لغملا ءارمأ بضغ نأ ىلإ دحلا يف اودازف . مكليزن
 انمركأو « ةداعلا ىلع اناقلت « ديعس يبأ ىلع انلخد املو : 'لاق . مهودرطو

 مالسلا هتغلبف : لاق . هتداع يراج ىلع ناطلسلا نع انلأسو

 باتك ءىرق مث . ةيطخلا ببسب ةهفاشم هعم تثدحتو « شاحيتسإلاو

 ناريمأ مهيف ناكو ءانعم ءارمألاو هيدي نيب نم انجرخ مث : لاق . ناطلسلا

 وه هومتلعف يذلا اذه ءشمتيأ جاح اي : ًارس يي الاقف « ءارمألا رباكأ نم

 ناكملا يف انلزن الف : لاق . ءيشب اممل تبجأ امو : لاق ؟نيملسملا لعف

 مث . انعم ثدحتو هاش اجوخ دلو وهو .ريزولا انيلإ رضح ءانل هوزهج يذلا .
 شاترمت لتق نم ببسلا ناك ام لوقي ديعس وبأ ناطلسلا . جاح اي : لاق

 سأرو رضح دق يمالسلا كولممو الإ رعشي مل هنأو ؟هبيلإ هسأر '/ / رييستوو ؛©

 سأر كيلا لسرأ دقو « كيلع مّلسي ناطلسلا : هل لاقو  هعم نابوج نبا

 فخ



 [داَدَفِب رطاخخ لع ريغتي اذه ترهظأ ىم : لاقو « ديعس وبأ تهبف . كودع

 حلصلا امهنيب عقو امو ءاهتوخأو اهيبأ نزح نم لخت مل نآلا ىلإ امنأل , نوتاخ
 "نأ ةيشخ اهنع هافخأو , لاحلا اذه متك نأ ىلإ جاتحاف , بّضغلاب الإ

 اا .(. 5. ةعمست

 [ هتاوادمو ريثألا نب نيدلا ءالع ضرم ركذ]

 بتايك «ريثألا نب نيدلا ءالعل لصح اهيفو : ةهّزنلا بحاض لاق ق١

 ةيلط نأ ىلإ هسفن للعي ةذنم ماقأو ؛يباقلا لإ هب آلا هج يف رسلا '

 عينمتجاف ؛« رضحف قشمد نم بيبطلا ناميلس نيدلا.ملع ناطلسلا

 هدنع ماقأو لزنف .هيواديو ريثألا نبا ىلإ لزني نأ هرمأف « ناطلسلاب

 00 ل .هيواذي

 : هرارقتساو ةرازولا نع يلامجلا ياطلغم لزغ ركذ]

 [ هتداع ىلع ًاراداتسأ 0

 ةلقو ةلودلا لاح فقوت . هيف ببسلاو : ةهزنلا بحاص لاق . ..» ظا

 ؛ يلامجلا ىلع قاحسإ جاتلاو نيدلا رخف يضاقلا لمعو . اهيلإ لصاولا
 يف ةدايق ملسو هرمأ كلم ناك هنإف . هتيفل نبا نيدلا دجم هيف هركلا ببسو

 نم سمتلا هنأب تاعفارم هيف بتك امدعب لزعف ,هلزع ىلع اوعمجأف ٠ ةرازولا

 شمتيأ نيدلا فيس ريمألل ناطلسلا لسرأو « ًاريثك ًائيش ةزيجلا لاومأ

 ربشابو « ةلودلا رظن جاتلا نبا رشاب نأ ىلإ لاحلا يقبو .هرمأ نع فشكلاب

 «موي لك مزاحم بتكي مّلَعلا راصو « هيبأ نع ةباين صاخلا رظن ىسوم هدلو

 نبا نيدلا يقت هتبحصو .فوربصملاو لصاحلاب ناطلسلا ىلع اهضرعيو

 موسرمب هنوكل مهتهج نم فورصملا رصحناف « ةلودلا لاله نبا سوعلسا
 . « ةلودلا لاوحأ تشمو :ناطلسلا

 5 بحجلا مده ركذ ]

 ترضح امل هنأ همدرل ببسلا ناكو : ةهزنلا بحاص لاقو ...»
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 حلصيل هيلإ ةرامعلا دشم لزنو ءهيلإ مهضعب لزنو ةيردنكسالا نم ءارمألا
 طيواطولاو ةملظلا نم ةلونهم أرومأ هيف دجوف « ةرامعلا ىلإ جاتحي ام هيف

 عم ,حّرمت يقاسلا رمتكب ريمألا ناكو . كلذب ربخأف . ةحيبقلا ةحئارلاو

 رمتكبل ربخأ علط الو . ةليل هيف تابو بجلا ىلإ هلسرأف . يديربلا ءارفلا

 سيباحملا لاح نم فصوو «ةحيبقلا رومألاو ةميظعلا ةدشلا نم هيف ىأر ام
 ثاطاأا نأ هللا ب قف ,ءارقلا هذ ام ناطلسلل رمتكب ركذف . هيف مه امو

 قابطأ ةرامعو همدرب رمأو « جاربألا ىلإ سيباحملا نم هيف نم جارمخإب رمأ
 يف نوالق روصلملا كلملا مايأ ىلع ينب بجلا اذه ناكو . مدرلا دعب هيلع

 . ةيامتسو نينامثو ىدحا ةنس

 [ نيدرام بحاص دنع ناك برطم مادقتسا ركذ ]

 ,عامتجا هنيبو ينيب لصحف : ةهزنلا بحاص //لاق ...و, ظ 7-141
 رورحشلا رمأ نع ًاموي هنم تلأسف « بيارغ هنم تعمسو هعم تبحطصاو

 يف هل هزنتسم يف نيدرام بحاص عم ًاموي حبصأو , هكنج ىلع برط يذلا

 « مويلا كلذ ةحيبص يف كنجلاب برصض هنأو . روصلاب فرعي ناتسبو رصق
 لزن دق رجشلا ىلع يتلا ريراحشلا نم.رورحش اذإو , سلجملل قار دقو

 هكنج سأر ىلع سلجو راط مث ءاهنم عرجتو « رمخلا ةيطاب بنج ىلع

 قافأ مث ءضرألا ىلع عقو نأ ىلإ برطيو هسأر زهي راصو « بعلت راتوألاو
 نيدلا يفص خيشلا وهو نيدرام بحاص رعاش سلجملا يف ناكو . راطو

 ىلع اهدشنأ ةديصقب كدجلا حدمو هحدمو سلجملا كلذ ركذف , لحلا

 . « ... ةديصقلا يه هذهو «كنجلا

 [ قشمد ءاضق يئانخألا نيدلا ملع ةيلوت ركذ ]

 رظان يئانخالا نيدلا ملع ناك : ةهزئنلا بحاص لاقو ٠»... 2 ظك١
 « ماشلا ءاضق هالوف ناطلسلا هبلطف . ةيردنكسالا ءاضق يلو مث « ةنازخلا

 مهرد فلأ ةيامب ماشلا بيان ىلع ناطلسلا معنأ امدعي زكنت ةبحص هلأسو

 « . . . مهرد فلأ ةيامب قشمد لامعأ ىلع ًاموسرم هل بتكو ءرصمب
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 وما

 [ ءايميكلا: ماع يكركلا فسوي لتقم ركذ ] '
 لإ لجرلا اذه ماشلا بيان لسرأ الو : ةهزنلا بحاص لاقو ٠

 ةجانجي أف لك هل رضحأ « همالك ناطلسلا مهفو هيداب نيب لشمو ناطلسلا.

 6الاملا ىلإ هليل ناطلسلا عمطأو ء هقنش بذك نإ هنيلع:طرْتشو_« ةنيلإ
 ةنيغف جئاوح يعدتسي عرشو «ريصخخ لكب هدعوو نسحلا بتارلا هل'قلطأو
 هركي ناطلسلا نإ : هل اولاقف « رمخلا بلط ءْئش لوأو « هتعتص' لمن هنيغت
 ءارمخلاب الإ متت آل يتعنص نإ : لاقف . هل هركذي دحأ رسجي الو رنمخلا
 . ةئيط يف امايأ ماقأو هل هورضحأو . هيف هل حمسف كلذب ناطلسلا اوفّرنعف
 هرمأي فرع دق ناطلسلا ناكو « ةعنصلل هروضح قفتا نأ ىلإ شيع

 الإ مهنم امف « ةلودلا لاله نباو قاحسإ جاتلاو نيدلا رخف يضاقلل
 هسفن ىلع طرشو مهماّدق هرضحاف « هنم ناطلسلا اورذحو «رمألا اذه ركنأ

 « ةعنصلل هروضح موني ىلإ لاحلا يقبو ء نورضاح مهو اهلعفي ًارومأ

 خيشلا رضحو « ءارمألا نم ةعامجو رمتكي ريمألاو عيمجلا ناطلسلا رضحأف

 2 ل مصا رانلا لع ةقتوبلا اوعضوو ,برضلار اد, نم ةعامجو غياصلا ميهاربإ

 « سلاج وهو ءاوكيسو « ةضفلاو ريدزقلاو ساخنلا نم فانصأ اهيفو

 32 «اهوكبسو ةقتوبلا يف هتعنص نم ًائيش اهيف غضوو ؛ لمعلا قحتسا نأ
 نم ريطي نأ داك ناطلسلا اهآر الف . بهذلا رايخ نم ةجره' بهذ ةكيبس

 يبو ءاهدعب ملكتي ن نأ دحأ رسجي مو رضح نمو ءارمألا تبجعو «حرفلا

 ًاناكم هل ىلخأو همركأو كلذ دعب ناطلسلا همّظعو « هرمأو هركف يف دحأ لك

  سانلا نيب هربخ عاشو « بورشملاو لوكاملاو زمخلا هل لحو .:هدرفمب
 نأ ىلإ ةنسحلا ءايشألا هل نومدقيو ,هنوسناؤيو هيلإ ددرتت مادخلا تراصو

 هينغيو ءايميكلا هل عنصي نأ مهنم دحاو لكل دعي ناكو  محلوقع لغشأ

 كبس نأ ىلإ عنتمي وهو هنولأسي اوراصو « ةريثك ًالاومأ هل اولمحو .. بهذلاب
 راسصو « ةجره بهذ جرخف . ةداعلا ىلع « ناطلسلا يدي نيب ةيناث ةكيبس

 . ةريثك رومأب ناطلسلا عمطي وهو .هسلاجيو ليللا يف هرضحتسي ناطلسلا

 عبصو ةجرفلاو بوكرلا يف هل حسفف «راصحنإلا ناطلسلا ىلإ اكشو
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 ةريثك ةعامج هيف تبغرو « رصم تاهزنتم عيمج يف هزنتو ءيهالملاب تاماقملا

 يذلا تابنلا نإ : ناطلسلل لاق مث , مهلاومأ باهذ هللا دارأ نيذلا نم

 ضرأ يف الإ كلذ دجوي الو ؛كلذ ينم غرف دقو . ةعنصلا يف لصألا وه

 كلذ نم ةلمج لصحيل كركلا ىلإ حاورلاب ناطلسلا نذأتساو . كركلا

 هنم قفنيو هب عفتني بهذلا نم ًائيش ناطلسلل لمعي ءاج اذإ ىتح «تابنلا

 كركلا بيان ىلإ هتبحص بتكو . كلذ ىلع ناطلسلا هعواطف «( ةهركسع ىلع

 هيلإ جاتحي ام لكب هيلع قفنو ء هيلع ةيصولاب كبوشلا بيانو ةزغ بيانو
 ىقب ام لجرلا اذه نإ : ناطلسلل قاحسإ جاتلاو نيدلارخف يضاقلا لاقف

 ال ءايميكلاو ٠ ةقاشرو ةفخ هلك هلمع يذلا اذه نإف . رصم ىلإ دوعي

 - برشي قساف لجر [ اذهو ] // سانلا نم ءاحلصلا الإ اهلمع حلصي ظ ؟
 / هيف يقب ام نياع امدعب لاقو « مهمالك ىلإ ناطلسلا تفتلي ملف . رمخلا

 1 . «ماركإلا ةياغ يف وهو رصم نم جرخف « لغز نم

 نيب يف ةيحلاصلا ةسردملاب كركلا بيان هبّتر ام ركذ ]
 [ نيرصقلا

 لك يف بيطخلل نيدلا لامج ريمألا بترو : ةهزنلا بحاص لاقو» 0202و هع

 « مهارد ةرشع دحاو لكل نينذؤملا نم رفن تسلو ءامهرد نيسخ رهش

 ناكؤو . ًامهرد نيسمح ةبقلا يف مداخللو امهرد نيس فحصملا مىراقلو

 نيدلا فيس ريمألا لام نم ناك ضعبلاو هلام نم ًافاقوأ هل ىرتشا دق

 بيان قدصتو «ء ةيصو هل بتكو « هتنب جوزت دق ناك هنإف ء بجاحلا رمتكب

 ةعامج ىلع ةنوشلا يف هدنع ًانيزخ تناك ةلغ بدرإ فالآ ةثالث وحنب كركلا

 «ءاهقفلاو ءارقفلاو دنجلا نم

 الا“ ١ ةنس

 نبا كجلب باتك ًاضيأ ناطلسلا بتكو : ةهزنلا بحاص لاق . ..» 2020ظ

 ريسو ءرصم ىلإ ٌترضحأو « ماشلا بيان زكند تنب ىلع نوصوق تأ
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 « ةريثك مايأ يف ةلصتم حارفألا تناكو « ًالاومأو ةريثك ًافحت اهعم.اهدلاو

 :كونأ هدلو جاوزو ءكمحأ ةدلو رمأتو .هتيفاع ع لججألا ناطلسلا حرش اقز

 3 . ,«كيجلب جاوزو

 [ صاخل ران قاحسإ جال مرت.“

 ةلودلا لاله نب نيدلا ءالع ريمألا يل ىكح: ةهزنلا بحاص لاق ... 05

 ءالعاي : ةاطلسلا هل اقف .ناللسلا ىلإ علط . هنفد نم رف ا.ه

 يناتحتلا هبيج يف اودجو قاحسإ جاتلا بايث اودرج امل مهنأ تعمس « نيدلا

 ناكو . ًائيش تيأر ام ء دنوخ اي : نيدلا ءالع هل لاقف . بهذلا نم ًانص

 0 هملعو « ءيش هنم رّيغث ام ةيئارصنلا نيد ىلع هنأ نومعزي ءارمألاو ناطلسلا

 .عهللا دنع

 لالا ةنس

 [ شيحلا رظان نيدلارخف يضاقلا ةمجرت ]
 رظا نيدلارخف يضاقلل لصح اهيفو : ةهزئلا بحاص لاقو .:.» ' وآ

 مث . ًامايأ كلذ ىلع يقبو ,بوكرلا نع هقاعأ ضرمو همسج يف ملأ شيجلا

 , وهو ناطلسلا هارو بكرف ع هبصنم ىلع ًافوخ'بوكرلا ىلع: هسفن ىّوق

 هيلع ىعسو . بكرت الو يضاق اي كسفن جعزت ال : هل لاقف « فيعض

 ولو ءدنوخ اي : ناطلسلل لاق ىتح « ايظع ايعس قاحسإ جاتلا نب ىسوم

 هنإ : اقف. ؟مِل: ناطلسلا هل لاقف . حلصي ال هنإف نيدلارخف قاعت

 يالوم هلواني علط اذإ هنإف , ناطلسلا يالوم يبقّدصي مل نإو.« هرصب فك

 .ىسوم نع نيذلارخف كلذ غلبف . هتلق ام قدص ىري ىتح ةقرو ناطلسلا

 نيب سلجو ناطلسلا ىلإ علطو , فعضلا ةياغ ىلع وهو هسفن لمحف

 كسفن جعزتام كل تلقام « يضاقاي : ناطلسلا هل لاقف هيدي

 .تقولا اذه يف كحصنل الإ يسفن جعزأ ام . دنوخ اي : هل لاق . بوكرلاب

 ةريخذ يدنعو « يدعب يدلوو يتلئاع ىلع كيلإ يصوأو كعدوأ تيجو

 عيمجو ٠ هريغو ؤلؤللا نم ءيشو راتيد فالآ ةرشع يهو «ناطلسلا يالومل
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 ءروصنملا كلملا ديهشلا يالوم ةقدص نمو ,ناطلسلا يالوم ةةدص نم كلذ

 لام ذحخأ ىلع اوقفتا قاحسإ جاستلا دالوأ نأ ناطلسلا يالوم فّرعأو
 : لاقو . ّطحلا يف غلابو مهيلع ّظحو . ناويدلا نمو صاخخلا نم كاطلسلا
 يف غلوأ ىتح ناطلسلا دنع نم ماق امو . كلام يف مهّمكحت الو مهنمأت ال

 هنيب يف ماقأو .هقراف الو . ًايلك ًابضغ هبضغأو ًاميظع ًائيش مهرمأ نم هبلق
 « ةموتم ةقرو هاطعأو ةلودلا لاله نب نيدلا ءالع ءارو لسرأ ءمايأ ةثالث

 ىلإ اهلصوأ تم نإف . كدنع ةقرولا هذه ّلمخ . نيدلا ءالع اي : لاقو

 نأ ناطلسلا فّرعو . ةعيدو كدنع يل يهف تيفوع .نإو . ناطلسلا انالوم

 ريغ مه يقب امو « هتيطعأ يدنع ناك يذلاو يدالوأ نم دحأل ضرعتي ال

 ىلإ علط هنأ نيدلا ءالع ينربخأ : يوارلا لاق . اهب نوشيعي مهو كالمألا

 اهلوانو اهيف ام مهفو اهأرقو هدي نم اهذخأف ء« ةقرولا رمأب هفرعو ناطلسلا

 لزنو « هللا همحر « نيدلارخف يضاقلا ينوت كلذ نم يلاتلا مويلا ينو . هايإ

 اوعقوأو « ءارمألا نم ةعامجو باجحلاو قاحسإ جاتلا دالوأو نيدلا ءالع

 رانيد فالآ ةرشع هيف اودجوف « ناطلسلل هب لاق يذلا ناكملا ىلع ةطوحلا

 ,قلؤل هكولمم ناطلسلا بلط مث . ناطلسلا ىلإ هب اوعلطف . رهوج ضعبو
 رصم دالب يف كذاتسأ كلمي ام لك ينفّرع : هل لاقو ءهيدي نيب هرضحأف

 : لاقو . هديدهت يف عرشو . نيواودلا دشمل كتمّلس الإو « اهريغو ماشلاو

 نع يفخي ال هنأ فلحو . اقاروأ كلذب بتكأ ىتح ينلهما ءدنوخاي

 لمتشت قاروأ رضحأ مايأ ةثالث دعبو « مايأ ةثالث هلهماف « ائيش ناطلسلا
 بلحو ماشلا لامعأ رئاس يف عايضو بيلاودو نيتاسبو ةريثك رجاتم ىلع

 هيف هلو الإ دلب الو ناكم لخي مل . ماشلا دالب رئاسو سدقلاو ةزغو هامحو

 نوباصلاو تيزلا لثم ةراجتلا فانصأ نم ًاريثك ًائيش ًاضيأ بتكو , قلعت
 « ناطيغلاو رصاعملاو رصم بيلاود نم ًاريثك ًائيش ًاضيأ بتكو « كلذ وحنو

 ناطلسلا بجعاف « هبتك ىتح ًائيش عدي ملو/ /: ًاريثك ًائيش رجتملا فانصأ نمو ظ 5

 ماشلا دالب يف باودلا رياس ىلإ بتكو . كلذ عيمج ىلع ةطوحلاب رمأو كلذ

 هيلإ لمحتو فانصألا عابت نأ رمأو « ًاعيمج كلذ ىلع ةطوحلا عاقيإب
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 ةلقلا تفلأ “نم رثكأ لصي ًازيثك اثيش هنكرش نم ناطلسلل لضحف ': امامنا
 يل نيدلا رخف اهفقوأ يتلا فاقوألا ىوسو ٍهدالرأل هكرت' ان ىوس موهردإ

 1 ةهتايح

 [ ناطلسلا دالب ىلإ ةلحلا بيا لوخد. ركن:

 :نيدلارخف ةلحلا بيان مهعم ناكو : رظانلا ةهزن باتك يفو ظلك

 'مهميرح مهعمو اوجرخ دق ءالؤهو , دادغب لهأ نم ةريثك ةعاجو دوصمخت
 اولتق نأ دعب الإ اوجرخ ام مهنأل « ةيمح ىلع اوجرخو مهمازلاو مهاومأو
 ناكو « دادغب يلوتم , اشاب يلع بيان ناكو يروزرهشلا نيدلا ءالع خيشلا

 ةرداصملا لجأل , نوروكذملا ءالؤه مهنم , ةعامج ءاسأب مه بتك دق

 بتكو « ماشلا بيان ىلإ اوبتك قيرطلا ءالؤه طسوت الو . رودلا بيرختو
 | ىلإ مهيلإ ناسحإلاو مهماركإب باوجلا درف . ناطلسلا ىلإ ماشلا بيان

 ناسحإلاو مهماركإب بلح بيان ىلإ ماشلا بيان بتكو ء رصم ىلإ اورضحي

 مهمركأف ءماشلا بيان ىلإ اولصو نأ ىلإ بلح بيان مهمركأف : مهيلإ

 ىلإ اولخدف ؛ رصم ىلإ مهلسرأ مث . ةنسح ءايشأ هل اونمدقو:نهبّرقو
 *. حبص نب نيدلا ءالع عم اولصو اوناكو . مهمركأو هيلإ مُييرقف ناظلسلا

 !يروغلا ىلهغو .رصم يف ةماقإلاب هل مسرو ءريزولا نيذلا مجن لع عغلخأو

 « قشمدب هاناخلبط ةرمإب ةلحلا بتاك دومحمل مسرو « 'ةادقيب' ةًيستحملا

 رجح دادغب ريزو همدق يذلا ةلمج نم ناكو « ةينس ةمدقت مهتم لك مدقو

 زجحلا اذه لثم ناطلسلا دنع نكي ملو « مهرد نورّشعو ةينامث :هتنز شخلب

 هب بجعأو . نزولا نم الو ةعنصلا نم ال هلنع رهاوجلا ةرثك عم

 نأ ىلإ هاناخلبط عاطقإ ىلع رصمب ريزولا نيدلا مجن رمتساو « ناطلسلا

 ع هتنب ىلع ناطلسلا نبا لوخد بيقع اغب ريهظ نيدسلا فيس ريمألا يفوت
 . فولألا يمدقم نم راصو « هتمدقتب هيلع معنأف
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 ا/ا* 4 ةنس

 [بلح ةباين نع ينادراملا اغبنطلأ لزع

 نم اههنيب عقو ام هلزعل ببسلا ناكو : رظانلا ةهزن يف لاقو ... ١ 20و٠1
 بكر ماشلا بيان نإ مث « تقولا كلذ نم ههركو سيس ةبون يف مالكلا

 بلح بيان ىلإ بتكف « ربعج ةعلق ىلع هقيرط لعجو هتداع ىلع ديصلا ىلإ

 لصو ايلف . هروضح لبق ربعج ىلإ مهلسريو دالبلا نم ًالاجر عنمجي نأ
 رخسي مل : لاقو « يديربلا هجو يف رّمنت هيف ام مهفو بلح بيانل هباتك

 هذه لجأل اهدالبو بلح تبرخ دقل « هللاو . ةموؤشملا ةعلقلا هذه
 نيرخسم دالبلا لاجر ناك ةنسلا لوط نإف , كلذك ناك رمألاو ةعلقلا

 امب هفرع ماشلا بيان ىلإ يديربلا ءاج املو . راذتعإلاب .باوجلا ٌدرو « اهيبسب

 ام اذه نأ ناطلسلا ىلإ بتكو . ةشحولا امهنيب تدكأتف « هلاق امو ىرج

 دالبلا نأو «. هلقع حار هدلو يفوت نيح نم هنأو « ةباينلا يف حلصي يقب
 ياغرط ريمألا نأ راشأو . هيلع طحلا نم ريثك مالكب ملكتو , بارخ

 اغينطلا روضحب ناطلسلا مسرف « اهرمأ ربدي يذلا وهو ةئيدملا هذه حلاص

 . « ياغرط ريمألا ةيلوتو رصم ىلإ

 [ ريثألا نبا ركحب رحبلا يف رسج لمع ركذ ]
 لمع رحبلا نأ كلذ يف ببسلا ناكو : ةهزنلا بحاص لاقو ...» 0 ظا

 ناكسل ناطلسلا رمأو . هوددج مث يريطخلا عماج مدهو قالوب ةيحان .ىلع

 مي ب تيد 1 دام هلا درف لك لمعي نأب عماجلل ةرواجملا رحبلاو ١

 ائيش سانلا رمعو ,كالمألا بابرأل تامحماسم كلذب بتكو «ناطلسللر كح

 بياثل ناطلسلا بتك كلذ دنعف . مهنع رحبلا عجري ملو , كلذ نم ًاريثك

 ًائيش نولمعي مهلعل تارفلا يسدنهم رصم ىلإ اثعبي نأ بلح بيانو ماشلا

 ةريحبلاو ةيبرغلا يسدنهم ًاضيأ بلطو. مهنم ةعامج السرأف ء مهتسدنه نم

 رحبلا عوجر دصقي هنأ مهفّرعو رحبلا ىلإ هسفنب ناطلسلا بكرو « ةيزيجلاو

 يف رظنو « ةقاّرحلا يف هسفنب لزنو « اهيلع ىلوتسا يتلا نكامألا هذه نع
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 :اورفحب نأ ىلع رصمو تارفلا يسدنهم' يأر قفتاو  رحبلا نكامأ عيمج

 : يرمي ًابطاو ًاجيلخ ريصيل لمرلا اهنم لاشو « ٍئبسكلا' ناتسُب ةلابق رجلا

 اذإف « ةريزجلاب الصتم رحبلا طسو يف دس نوكي رسج لمعيو « هيف ءاملا

 قيحات يف لمعيو «ةيطاولا ضرألا كلذ يف ءاملا يزجي ةدايزلا ناوأ ناك

 ., هنع ةليفلفلا عجريو « ةيحانلا كلت نع هرايتو هنايرج لقيو « ةبابنا

 : ةقاّرحلا نم ناطلسلا علط امو . ةفلك ديري لمعلا اذه نأ ناطلسلا اوفرعو

 ميلاقألا رياسل ميسارم بتك يلاتلا مويلا 'يفو . هلمع مهعم دقع ىتح

 رياس رضحاو « ةرامعلا دشم بلطو « نيدشملا ةبحص لاجرلا روضحب

 بكارم قرغي نأ ىلع لاحلا قفتاو . لبجلا نم رجحلا عطقب رمأو « ةراجحلا

  راضحإب مسرو , ةعانصلا دشمو سيئرلا بلطو « ةراجح ةئالم يهو

 نم لاجرلا ترضح ىتح مايأ ةرشع ضمت ملو . مهدنع يتلا بكارملا

 دحاولا دبع نب اغبقآ ريمألا لمعلا اذهل نيعو «نيدشملا ةبحص ميلاقألا

 ىتح ًادحأ اعدي ال نأ ةرهاقلاب يلاولاو رصمب يللاولا رمأو ء بجاحلا اغبصربو

 نأ شيفارحلا نم ًادحأ امرحأو نايلاولا بكرو لمعلا اذه يف هارخسي

 يف هادجو نم اكسم مث . ةريثك ةعامج مهنم ارّخسو>. مهنكامأ يف اودعقي

 تقو يف عماوجلاو دجاسملا نم اكسم ىتح ناك نم ًانياك تاقرطلا

 ةدش اوساقو «راهنلاو ليللا يف جورخلا نم ٌسانلا تفرقحاو « ىحضلا

 نأ كنلذ دعب ردقي الو « الماع حربي ال لمعلا يف لجزلا عقو اذإف « ةميظع

 لهأ ىلع ناروكذملا ناريمألا طّلستو « ةريثك مهارد عفد اذإ الإ هسفن صلخي

 ناك امبرو « رجلا مايأ يف لمعلا ناكو . لمعلا يف اثحتساو « مهريغو دالبلا

 يف ريثك قلخ تامو , توميف هيلع مدريف يلاعلا لمرلا نم عطقي لجرلا

 نم ةراجحلاب رضحت بكارملاو ةقاّرحلا يف بكار اغبقآو ؛ لمعلا اذه

 اغبقأ ضرحيو 2 ٍمهيلإ يتأيو ناطلسلا بكري كلذ عبو « رابكلا صوصقلا

 ناكو . الماك ًارهش يهتني نأ ىلإ | لمعلا ماقأو . هثحتسيو هبسيو مهيلع

 لمحم بكرم لك // ًابكرم رشع ينثا رجحلا اهيفو تقرغ يتلا بكارملا ةدعظ
 فلأ نيرشعو ةثالث ىلإ ةراجحلا لقنت يتلا بكارملا ةدعو « بدرإ فلأ
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 0 تالآ نم مدعأ ام امأو « بكرم

 . ًاروفحم ًاجيلخ لمرلا يه يتلا ةريزجلا كلت تراصو . ىصحي الام

 كلذ ىلإ عجر نأ ىلإ هتوقب قرخأو « رفحلا كلذ يف ءاملا ىرج ليتلا داز

 وابا ىلع يوقو ءرسجلا كلذ ىلع ةدايزلا ءاهتنا دنع ءاملا العو بناجلا

 نينثالا موي يفو . هللا ءاش نإ هيلع ىرج ام ركذنسو « ءيش هنم عدصتي

 صضيب ردق رابك درب ةريحبلا دالب ضعبو ةيبرغلاب حقو ناضمر عباس

 .«هأدلب نوعيرأو دحأ تبيصأ يتلا دالبلاو ءأريثك ًاعرز فلتأف  جاجدلا

 [ رارضأ نم هتجتنأ امو ةديدش حاير بوبه ركذ ]

 تبه . ناضمر نم لوألا رشعلا ناك املو : ةهزشلا بحاص لاقو »

 « اهتبرخأو ةريثك ًاتويب تمر نأ ىلإ تدتشاو « اهنم وجا ملظأ ءادوس حير
 . حلاملا رجبلا وجت نم حيرلا نم يتأي دوسأ ىصح كلذ بيقع ءاج مث

 «دالبلا لهأ نم سانلا تجرخو . رجفلا بيرق ىلإ ًارمتسم هلوزن يقبو
 اوربتعاو ء دوسأ ىصح وهو اهدسو تاقرطلا ًالمدق ىصح ا اودجوف

 نينامثو ةيام هودجوف « هيف ام لقئأ اوربتعاو « ربصلا لثم رم هودجوف همعط

 ردقب ىصح ,موكلا نشيش نمءنيّلق ةيحان يف اودجوو « اهنود امو ًامهرد
 ًاريثك ًائيش دسفأو ء قدنبلا ردق ىلإ نود امو ماعنلا ضيب لثم مث جنرانلا

 ىلإ هلبتس ىمرو كرفأ دقو ءداصحلا بيرق حيمقلا ناكو .عرزلا نم
 يف ةريثك ازعمو ةتيم تاجرملا يف ةحورطم ةريثك امانغأ اودجوو . ضرألا

 .(2. . . تويبلا

 [ ةرهاقلاو رصمب لويسو راطمأ عوقو ركذ ]
 ميظع رطم ةرهاقلاو رصمب عقو ناضمر لهتسم يفو: ةهزئلا يف لاق. .

 لصو نأ ىلإ لبجلا نم ليس لزن مث « ةريثك نكامأ برعخأو مآ ةئس مادو

 حاير هتبقعأ مث « ًالوأف ًالوأ ةقيتعلا تويبلا تمدهتاو . ةساسلا ةبق ىلإ
 ىتح . رصم دالب يف دهعي مل ءاتشلا درب ةنسلا كلت يف عقوأ مث « ةميظع

 .«(.... ) سبلي ل نم نأ
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 الاثو ةنس

 ”يكليلامم ثالث كبزأ ةيده تناكو : ةهزنلا بحاص لاقو 0. ,أو >4 ظو

 ثالث يل نأ ناطلسلا باوج ناكو . فستلا نم كلذ ريغو ًاريثك ًاباجنسو

 . « هيلإ اهتلسرأ جيوزتلا تقحتسا اذإف «نينس تس اهرمع نهربكأ تائب

 [ ييوزقلا نيدلا لالج ةاضقلا يضاق ةمجرت ]

 [ ينيوزقلا نيدلا لالج ] هدالوأ ناكو : رظانلا ةهزن يفو ظا

 ليخلا نم بكارملاو هيتلاو ةداعسلا نم هولا يذلاو .هماكحأيف هيلع نومكحي

 هلهأو رصم نم جرخ هنأ هفصو يف يفكيو ءدحأ هلان ام اهريغو كالمألاو

 كرتلا راوجلا نم ىنتقا دق هللادبع هدلو ناكو.. ةرامم نيتس يف مهم ذولي نمو

 ,. ةيراج نيثالث قشمد ىلإ هعم ذخأو « ةيراج نيتس وحن اهريغو تادّلوملاو

 لك هيلع بري ناكو « ةياملا ىلإ 1 فلألا نم نيدلا لالج بهاوم تناكو

 باحصأو بيرغلاو بيرقلل هناسحإو همراكم ةرثك نم ة ةرثكتسه نويد ةنس

 0 . « يلجعلا فلد يبأ ىلإ هتبسنو٠ مهريغو تاتويبلا

 [ يزعملا نيدلا فيس ربمألا ةمحرت ]

 ريغو ةضفلاو بهذلا نم هتكرت تلمتشاو : رظانلا ةهزن يفو ...و . ظ

 فلأ نيس وحن هيتاكو وشنلا هذخأ ام ىوس ءرانيد فلأ ةيام ىلع كلذ

 . «رانيد

 9/5٠ ةنس

 .[ مهلتقو هلهأو وشنلا ىلع ضبقلا ركذ ]

 ةعتمأ نم تلمع ةقلح رخآ تناكو : ةهزنلا بحاص لاقو ...و 1

 قلحلا ةلمج تناكو « مهرد فلأ نيعبسو ةسمخب اهيلإ هبؤي ال يتلا وشنلا

 رجتملا لماك ةلودلا يلول اودجو يذلاو « ةقلح نيرشعو ةعست اهولمع يتلا

 ىتح ء فحتلا نم ةريثك ءايشأ هل اودجوو «ءرانيد فلأ نوسمح هتميق ام

 رهص ةلودلا يلول اودجوو . سلطأ دعاقمو روّمس قاوطأب تايجرف اودجو
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 نم ريثك ءيش نيثدحتملل لصحو ءرانيد فلأ نينامث نع فيني ام وشنلا

 دحأ اهب ملعي مل ريثك نفدو :ةريثك عيادو هلهأو وشنلل تمدع امبرو «هباقلأ

 نم ًاروص // ةوالحلا َعاّنص تلمع بجر رهش ءانج انو . ملعأ هللاوظ ١

 نيصاقرلا روهظ ىلع لومحم وهو هتئيه ىلع وشنلا ةروص اهنم ةوالسحلا
 وه هنأك ىتح هيلجر ىلع ةفوفلم قورخلاو يشميو موقيف « بقاعيل هوجرخأ
 وهو هللا قزر هوخخأ كلذكو ء لومحم وهو صلخملا هوخأو . قطني

 نوبقاعي مهو « اهنورصعيو اهطسو يف رانزلاو اهورضحأ مهو همأو . حوبذم

 يدادغبلا رازالاب يهو ةلودلا يلو ةجوز وشنلا تخأو ءاهماّدق وشنلا

 « ًاييظع ًابسك كلذ نم اوبسكو ء فرطب يشمت يهو «ينوخرزلا ةجومرسلاو
 ع لاكشألا كلت مهل اولمعيل عاّنصلا ىلإ نولسري طابقألا تويب تناكو
 ًاموي نيرشع رادقم كلذ يف عانصلا تماقأف , اهنم باّتكلا تويب تئلمف
 . « ةداعلا فالخ ىلع

 اذإ ناكو , باّتكلا نم ًاريثك لتق وشنلا نأ ًاضيأ ةهزنلا باتك يفو»

 نأ ناطلسلا دنع يعّديو « هتيب برخيو هب ذولي نم لتقو هلتق بتاكب رفظ
 . « ةلتق رشأ هلهأو وه لتقف ١ بهذ اهيف ةيبخ هتيب يف

 [ يلكنج نيدلا ردب ريمألا ةجوز ةافو ]
 ريمألا ةأرما ةزانج يف ترضح : ةهزتلا بحاص لاقو ...»

 نيدلا سمشو سلاجج اهدلو نيدلا رصان ريمألاو ,ةفارقلاب يلكنج نيدلاردب

 اهنلاق يتلا تايبألا دشنأ تعرشف . يوقتالا نيدلا لامجو غياصلا نبا
 يف يوقتالا نيدلا لامج ذخأف « [ هللا لضف نب ] نيدلا ءالع يضاقلا
 هنإف « نالدع نب نيدلا سمش خيشلا ركذب ضيرعت اهيفو , اهمظن تايبأ

 . « ءاضقلا هيلوي نأ هيلميو ٠ ةريثك ديعاوم هدعيو هيل | ددرتلا رثكي ناك

 ال١1 ةلس

 . [ .فوالق نب دمحم رصانلا كلملا ناطلسلا ةمجرت ]

 ةثطلسلا ىلؤتو كركلا نم ناطلسلا رضح املو : ةهزشلا يفو ...مص 036
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 : يعداولا لاق كلذ يفو « ةنس ةرشع سبخ هرمع ناك ةيناثلا

 ٍسمشلا ةقرشم هتلود ثلبقأ دق رنصاننلا كلملا

 . يسركلا ىل ىلإ ناميلس داع الثمهّيسرك ىلإ داعب

 ةينب رصم نم جرخ مث « ةيام عبسو نامث ةنس ىلإ ةنطلسلا يف ماقأو

 كركلا يف يف ماقأف « سرسيبو رالس نم ًاظّيفتم كركلا ىلإ هجوتف ءزاجحلا

 أ تام نأ ىلإ اهب رمتساو ء هتنطلس ىلإ إ داعو , انركذ اك جرخ مث ء ةنس

 .' « ًاريمأ نيثالثو نينثا ىلع دحاو موي يف ضبق ةثلاثلا هتنطلس دعبو



 ا عارم

 سس

 سراحمفلا

4> 

 .مالعألا سرهف

 ممألاو لئابقلاو تاعامجلا سرهف

 . نكامألا سرهف

 . ةيخيراتلا تاحلطصملا سرهف

 .يناوقلا سرهف

 .نتملا يف ةدراولا بتكلا سرهف

 . عجارملاو رداصملا

 .تايوتحملا ةمئاق
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 مح مالعإل سرى حج
(0 

 .ا/* :(ةلحلا يلوتم) ريمألا ءاغبقآ

 3119 31 :ريمألا نيكتشاجلا صآ اغبقأ

 .718 :ريمألا , ىنسحلا اغبقأ

 كلك كفل كتك كك كتل/ :نيدلا فيس ريمألا بدحاولا دبع اغبقأ
 قيال برشا ضنا خلا ملل ك7 ا دفا نر

 تضر ناك

 . 775 :نيدلا سمش ريمألا ,ىمورلا رقنسقآ

 .87* :نيدلا سمش ريمألا ءيرالسلا رقنسقأ

 ءكالال ككالت ءلى6 كتا/ :(كركلا بئان) نيدلا لامج ريمألا .شوقأ

 قيم ولم لوول ل وسر

 . 777 20357 2134 : (عبسلا لاتق) نيدلا لامج ريمآلا «شوقأ

 المل الو لل لالا : جاحلا ريمآلا ,رادنكوجلا كلم لآ

 القل كلم ىلا: ىللوإ للل+ ١6 :ةافكلا لاج ميهاربإ

 1 74٠. :ليلخلا ميهاربإ
 قل : (ءابطألا سيئر) نيدلا لامج ,يبرغملا دمحأ نب ميهاربإ

 . 508 :نيدلا ملع ,قاحسإ نب ميهاربإ

 امم ءالالم 54 ء541/ للغ» 0184 :مدقملا رباص نب ميهاربإ

 ةضحخ رضا سك ظن سلا

 740 01/ : (نيكملا) نيدلا سمش «ةنيورق نب ميهاربإ

 1 6ا/



 1784 :نيدلا ناهرب خيشلا «يربعجلا داضعم نب ميهاربإ

 7599 .اا/7 :نوالق نب دمحم رصانلا نب ميهاربإ

 . 1517 0147 :(يقلسلا رمتكب سلجم ريمأ) يقاسلا دمحأ

 9١. :نيدلا مجن يضاقلا «ريثألا نب ليعامسإ نب دمخأ

 لما ءلدم لقال لدال لوا 18906 كا4 : يقاسلا رمتكب نب دحأ

 هن سلا م ل

 . 785 109 :نيدلا باهش ريمألا «ينسحملا كيليب نب دمحأ

 118 :(رعاشلا) نيدلا باهش « يحاسمرشلا ميادلا دبع نب دمحأ

 809 :نيدلا باهش . خابطلا يلع نب دمحأ

 . 175 :رصانلا كلملا «نوالق نب دمحم نب دمحأ

 71١6. :نيدلا باهش ريمألا ءرادنهملا نب دحأ

 قلت ل :(لضف لآ) يسيع نب انهم نب دمحأ.

 ك4 01717 171 :نيدلا باهش «يرمعلا هللا لضف نب ىبحي نب دمأ.

 سس
 .15ا/ 203175 :(ديعصلا ءارمأ نم) ريمألا ,هنيع رمحأ

 .7371 35949 1494 :فيرشلا «ينيسحلا زامج نب يدأ

 ل طل لاا ل شا ثلا :رثتلا كلم «نوؤاك ابرأ

 . 39١ :(يمساقلا كولمم) اغبودرأ

 .7317 :نيدلا فيس ريمألا «يركبوبلا نوغرأ

 597 218٠١ :نيدلا فيس ريمألا «.يرصانلا هاش نوغرأ

 ءللال ىدح كمال مح :نيدلا فيش جتألا ءيرصانلا ياطقرأ
 قلت وو رلوم سوو وجال لسمو لرسل مس سإو سارا

 415 #4142 ا

 ال1 كل ولو 16 17 :(قاجبقلا كلم) ناخ كبزأ

 © :نيدلا مراص ريمألا ,يومحلا هللا ديع نب كبزأ

 78م٠ :نيدلا جات «قرزألا نبا

1684 



 ,لل] ى“ثل١ للمخ 1178 :نيدلا سمش «قرزألا نبا
 لالا 37١ 3119 :نيدلا جات طامقلا نب ميركلا دبع نب قاحسإ

 ,1همئلزاا كقع لملم كحك 018514٠

 كل ككل كالا كال» :(رجاتلا) نيدلا دجم ,يمالسلا ليعامسإ
 يول يل ني

 .71/ :ريمألا .يرمعلا رمدتسأ

 74# 91 19٠ :نيدلا ءاهب ريمألا ىلصأ
 اله0 اا“ 1175 :نيدلا سمش «يطقسلا شورطألا نبا

 . 178 : يقاجفقلا ةيخفأ

 .اله5 0.501 76١ :نيدلا يقت « ىصافقألا نبأ

 844 :روخآ ريمأ ءاغبنطلا

 قدر كن كم1 دلال 61 :نيذلا ءالع ريمألا «ينادراملا اغبنطلأ
11# 

 ك4 كل" للكأ كت .3517/ :نيدلا فيس ريمألا «بجاحلا ساملأ
 ٌ هج

 . 31/4 :نيدلا فيس ريمألا .يرصانلا قانلأ

 . 7784 :ءابطالا سيئر ,نيدلا سمش «ٍنافكألا نبا

 الوم للك 18 ءلىا لاله .كالال :نيدلا فيس ريمألا زوكألا

 ا لا ا ل ل ا لا

 لكل ىلحإل لكك للحم لزق 7524 ل ا

 «مانغلا نب ةسائرلا جات نب هللا دبع :رظنا ؛كلملا نيمأ نيدلا نيمأ
 .بحاصلا

 78014 :دهاجملا كلملا ءاغبتك لداعلا نب (صنأ) سنأ

 ,ا01 كرم ل95 , #0 :نوالق نب دمحم رصانلا نب كنأ
 435 240 قال ٠٠١ : نكت كولمم) رادنمهملا دحوأ
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 .784 «3الا/ : نيدلا فرش ريمألا ؛يريطخلا نب دحؤأ

 . 785 : ياطقرأ دالوأ

 4 كاك ١ محملا 4 ؟قاحسإ جاتلا دالوأ

 04 :يورخلا دألوأ

 371/7 ام “١٠ : يلغملا شادرمد دالوأ

 اللا ل 1 لاا للدل للو1 74١ : ىلغملا ياتوس دالوأ

 044 ا (ديعصلا نابرع). .ةلودلا زمق دالوأ

 . 708 :(لضف لآ) ىسيع نب انهم دالوأ

 .الالال لكل لت" لا ال1 :ناعيجلا نبا دالوأ

 508 174 ل17 ل١ :نيدلا رشف .يراديودلا سايأ

 . 1717 :(ديعصلا ءارمأ نم) نيدلا زع ٠ ,كييأ

 نراش 214 117 54808 2141 :نيدلا فيس ريمألا «يدمحملا شمتيأ

 للا للا ركو

 .795 :نيدلا ءالعريمألا «قارزلا يدغديأ

 .754 :نيدلا ءالع ريمألا « يرصانلا شمغديأ

 اوم لقال كحك ل :نيدلا الع ,(يديربلا) يتكزألا نيكديأ

 فش فس قمل

 544 0380 تالا نانو نا :نيدلا زع ريمألا «يريطخلا رمديأ

 ب

 . 574 :نيادلا فيس ريمألا «يروضنملا صاختب

 ا ءلالم كالك ءلالا" لالا ككال» :نيدلا فيس ريمألا ءاغبصرب

 ة فضا احل
 .؟١56 :نيدلا ناهرب ءىبسلربلا نبا.

 .7431 54١ :نيدلا ءالع يضاقلا «يبسلربلا نبا

 . #78 :نيدلا فيس ريمألا «ىغلرب
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 ءاقال لمز لمأ# ل494 ٠*7) :نيدلا فيس ريمألا «يرصانلا كتشب

 ىنودوكلل كالو كمر امال تك دكالك ءلالك لكك 00
 قلم سوال عزم اولا" لالا ك1 لدا كذح
 ول لللو لم نسمف

 785 3286 3186 0375 :نيدلا فيس ريمألا ءيرصانلا راداودلا اغب
 7805 88ه :(ديعس يبأ ةجوز) نوتاخ دادغب

 789 :نيدلا ردب ريمألا «شأت

 ١" :نيدلا تفيس ريمألا ءرادتكوجلا رمكتكب 2175 74 ..

 :نيدلا فيس ريمألا ,بجاحلا رمهتكب 7145.

 :نيدلا فيس ريمألا «يقاسلا رفتكب ١74 كم ءلالال للزلم الكم

 0 ا ا ا ا ل
 لكليات ه5 له 1 6ال كمك لهم كم5 كمال 0

 ااا ل لا كم ا

 4٠. :نيدلا فيس ريمألا ,يئالعلا رمتكب ُ
 ل ## #اا : نيدلا فيس ريمألا ءدشملا رفتكب

 نفاد 1 سل : (نزاخلا رجنس كولمم) ترتكب"

 .747 230815 :نيدلا ردب ريمألا , غياصلا تاوتكب

 79١. :نيدلا ردب ريمألا حاتفلا توتكب

 19٠ :نيدلا ردب ريمألا «ينامرقلا توتكب

 .710 : عفارملا تدوتكب

 . 39/7 :نيدلا فيس ريمألا الس ايما نيركيوبأ

 3158 0317 :نيدلا فرش يضاقلا ,دومحم باهشلا نب دمحم نب ركب بأ
 7506 لاا ل

 مو “+ »+ ءروصتملا كلملا ,نوالق نب دمحم نب ركب وبأ

 775 الا“ :نيدلا فيس ريمألا طالب

 ١ :نيدلا فيس ريمألا «يباسنل نابلب

0 

/ 
 ا



 16 يفاسلا كلب
 تم كج ' يناقلأ ا
 794 :لامجلا دهاش نيدلا ماي

 م يكبح رداهب

 .747 "57 :نيدلا فيس ريمألا ءيردبلا هللا دبع نب رداهب

 .145 :نيدلا فيس ريمألا « يزعملا رداهم

 .146 ؛79١ :نيدلا نكر ريمألا .يدمحألا سربيب

 .373514 3781 ككل ل56 2166 :رهاظلا كلملا «يرادقدنبلا سربيب

 هلو لكل" ,5150158 31407 :رفظملا كلملا ريكتشاجلا سربيب

00000 

 .1917" للا" »#7 :نيدلا نكر ريمألا ءبجاحلا سربيب

 .777 :نيدلا نكرريمألا ءرادحلسلا سربيب

 . 4*7 :نيدلا نكر ريمألا «يملعلا سربيب

 .7417/ : (ريطلا سراح) ريمألا ءرتت اغبيب

 0000 نيدلا ردب ريمألا ءارديب

 3 ءالاا/ :نيدلا ردب ريمألا « يردبلا رمديب

 77" كالا ال505 153 :نيدلا ردب ريمألا .يسمشلا يرسيب

 718 :نيدلا ردب ريمألا «ةدغوبأ كيليب

 مر

 , 59١. :(حاتفلا توتكب بتاك) نيدلا جات

 « يمالعلا فلخ نب باهولا دبع :رظنا ءزعألا تتب نبا نيدلا جات

 . يضاقلا

 .351 23745 23741١ :نيدلا ردب ريمألا «ينامكرتلا نبا

 /3١19. : يذمرتلا

 . يضاقلا ءابهو نب يلع نب دمحم :رظنا «ديعلا قيقد نبا نيدلا يقت

 فن



 . يضاقلا «نيزر نب نيسح نب دمحم :رظنا «نيزر نبا نيدلا يقت

 . 754 :نيدلا فيس ريمألا ,يقاسلا رمت
 .7501 :نيدلا فيس ريمألا ؛يواسوملا رمت

 كارو لما لمد ىكالم لكل لهو لدا كتا' 1١97 :ركت

 2.117 قل قلل لكشم لازال لو لالا

 ,؟ا/ 759 :نيدلا ءالع .كنوت نبا

 2ث

 7810 :فيرشلا «يبلعتلا

 )جك

 .76/م :نيدلا حالص «ةمولاج نبا

 لل كقول لقال ل6١5 1١098 :ريمألا نادمجلا رداهب نب رمتكرج

 000 ا ا نسل

 ا :(ةقرب برع نم) ريمألا ءرمع نب رفعج

 اك :الج نبأ

 0 لا :فيرشلا ءينيسحلا روصنم نب زامج

 . ردب يضاقلا «ةعامج نب ميهاربإ نب دمحم :رظنا «نيدلا ردب .ةعامج نبا

 .نيدلا

 زرع يضاقلا .ةعامج نب دمحم نب زيزعلا دبع :رظنا «نيدلا زع .ةعامج نبا

 .نيدلا

 لو نال لاا لك [6 119 :نيدلا ردب ريمألا «بابلا نب ىلكتج

 م

 2780 ,584 174 :نيدلا رخف «يرصانلا هللا دبع نب سكراهج

 .ا١72:ع : نكت كولمم) نابوج

 قدم "الو لالالا دا لالا 11٠. :لغملا نابوج

 قلي



 : ٍلغملا نابوج نب شادرمد :نظنا «نابوج نبا
 .نيدلا فيس زيمألا ,رادنكوجلا رمتكب :رظنا ءرادنكوجلا

 . 731 2757 ناعيجلا نبا

 © ا ا
 .701 0108 :تسلا ,ةيرصانلا ةينامرهقلا قدح

 5١4 0765 :(لضف لآ) انهم نب ىسيع نب ةثيدح
 م : يضاقلا ءديدح نبأ

 53004 007 :ريبكلا نسح خيشلاب فورعملا «يرئالحجلا نيسح نب نسح

 وم سالو لبا" نعوم

 .761 :رجاتلا «يربنعلا ميكحلا

 .يلحلا نب هللا دبع نب دمحم :رظنا «نيدلا رخف يضاقلا ءيلحلا نبا

 كل :(لضف لآ) ىسيع نب انهم نب مامح

 ,5605 2568 :نيدلا سمش «ينامكرتلا ةزمح

 5191 :فيرشلا «ينسحلا يغ يبأ نب ةضيمح

 . يرصملا ميلس نب دمحم نب لع :رظنا «نيدلا ءاهبع بحاصلا «انح نبأ

 . يرصملا ميلس نب دمحم نب دمحم :رظنا «نيدلا جات بحاصلا ءانح نبا

ْ 4 

 , "61/ : مدقملا صاخ

 ا نا ل ا ا : مدقملا ءداّرزلا نب دئاع

 776 لال اال :ناقلا ءادنبرخ

 :193 22196 :نيدلا حالص «يبورخلا نبا

 25592719 0115 كلا :نيدلا حالص .يدفصلا كييأ نب ليلخ

 ةفنف

 4٠. 59 :ريمألا «ينامكرتلا يقرطلا ليلخ

12534 



 ماب سالو لا حم :فرشألا كلملا .نوالق نب ليلخ
 .#ا/94 :رجاتلا ءرمع اجاوخ
 "086 : (نوالق نب دمحم رصانلا ةدلاو) نولشأ دنوخ
 701١. :(نوالق نب دمحم رصانلا ةجوز) ياغط دنوخ

60 

 9/0 :قبيزلا نباب فورعملا نيدلا مجن «ىلعبلا ركب يبأ نب دواد
 . 4٠١ :ريمألا «ينامكرتلا دواد نبا
 718 :رمديأ نيدلا زعريمألا « يئالعلا قامقد
 لوا لاله ءكأ* :يلغملا نابوج نب شادرمد

١ 

 :رجاتلا ءيناجرلا نبأ 7884

 مالا .ىلالد :ىشنلا وخأ) هللا لضف نب هللا قزر

 :رجاتلا «يلمرلا نبا 0١*.

 كم4لم/ تملك :نيدلا ءالع «ينامكرتلا شقنر نبا 814.
 مر لالا لالا ل51 12 :فيرشلا .ينسحلا يغ يبأ نب ةشيمر

 هةر يك

2( 

 060 : خيشلا «يناقودلا ةداز

 14٠*. : خيشلا «يشكرزلا
 .846 844 7147 :(ديعصلا برع ريمأ) عزاعز نبا
 "غ٠ :فيرشلا ,يدرمزلا

 890/4 71١ :نيدلا فرش يضاقلا روبنز نبا
 .781 :(لضف لآ) ىبسوم نب دمحم نب دي
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 8784 :رادزبلا نيز

 508 237658 544 كال :نيزلا يبأ نبا

 . يلعبلا ركب يبأ نب دواد :رظنا «قبنزلا نبا

 .739 : خيشلا «ينانتكلا نيدلا نيز

 سر

 50 :رجأتلا « يربنعلا قباسلا نبا

 . 785 :دوهيلا ناّيد ةلودلا ديدس

 .3/4 :ديربلا مدقم «ياطقطرس

 353378 72/6 :قوللا باب يلاو ءرورس

 .”ا"ال : خيشلا «دوعسلا وبأ

 خلد :هللا دعس خيشلا «يدادغبلا دمحم نب ديعس

 الق كانك نحل هلق 11١ 3141 :ناقلا ءيلغملا ديعس وبأ

 نا ل ل لا ل ا

 ا
 774 0516 2157 :نيدلا فيس ريمألا ءرالس

 725 : عيبرلا وبأ يفكتسملا «يسابعلا دمحأ نب ناميلس

 . 5٠ : يشاوطلا يلق لبنس

 1717/7 5056 758 :نيدلا ملع ريمألا «يلواجلا رجنس

 كك لل لتعلم 6 :نيدلا ملع ريمألا «يصمحلا رجنس

 3 نا ها الل لحفك كح

 ءكالك الم الا الك كو :نيدلا ملع ريمألا «نزاخلا رجنس

 ةقننا
 . 71717 :نيدلا ملع ريمألا ,طايخلا رجنس

 .33715 23174 2177 :نيدلا ملع ريمألا «يراديودلا رجنس

 . 1137 :نيدلا سمش ريمألا «يقوزرملا رقنس

155 



 .نيدلا حتف خيشلا «سانلا ديس نب دمحم نب دمحم :رظنا «سانلا ديس نبا

 22ش

 "لال للا 09 “١مل : ةلودلا ديعس نب ركاش وبأ
 27017“ 751 : (دمحم رصانلا كولمم) ةماش وبأأ

 فرش يضاقلا «ينارحلا ىبحي نب ينغلا دبع :رظنا «ينارحلا نيدلا فرش

 .نيدلا

 باهشلا نب دمحم نب ركب وبأ :رظنا :يضاقلا ءدمحم نب نيدلا فرش

 .دومحم

 . يحاسمرشلا ميادلا دبع نب دمحأ :رظنا « يحاسمرشلا

 .778 :ردب ريمألا «ةيبع نب ىطش

 74١. : حلاصلا خيشلا «نابعش
 .01"7/ : مدقملا ءسمش نبا

 .رورسلا يبأ نب ةعينصلا نب هللا دبع :رظنا «لايربغ نيدلا سمش

 يصر

 . مدقملا رباص نب ميهاربإ :رظنا مدقملا ءرباص نبا

 775 2516 :نيدلا باهش ريمألا ءيرخافلا اجوراص

 516 09 ١28" :(نوصوق بتاك) يفصلا

 . 75 :حالصلا نبا

 . يقشمدلا دعسأ نب فسوي :رظنا راداودلا نيدلا حالص

 . يدفصلا كبيأ نب ليلخ :رظنا ,يدفصلا نيدلا حالص
 .ا/١ :نيدلا لالج خيشلا ,ةروص نبا

 . 385 057157 :نيدلا فيس ريمألا .نوصوص

 .841 :نيدلا نيز «يفريصلا نبأ
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 طر

 .705 ”47* :نيدلا فيس ريمألا «راداودلا راشاط

 . 71/7 :نيدلا حالص ريمألا «ىسمشلا يرسيب نب ناخرط

 0345 317 :نيذلا فيس يمألا «يرصانلا ريكتشاجلا (ةيغرط) ياغرط

 ايلا ١ . 415 41 لا

 كالا كح كوه كالا :نيدلا ماسح ريمألا :يدمخملا' ياطنرط

 اان لوم للألو

 ةييخل ' 0 نا" 4 ةرمتشط

 قطط :نيدللا فيس ريمألا ءرضخأ صمحب فورعملا «يقاسلا رمتشط

 31 ١ 1 تاخر يضل

 . 159 :نيدلا فيس ريمألا «(ةيغط) ياغط

 17م0“ 0 لع" : يرتتلا ياتوس نب ياغط

 . 3777 :نيدلا فيس ريمألا «ينرشألا يجغط

 .171// #78 :نيدلا فيس ريمألا .قلغط

 731١. 214190144 :نيدلا فيس ريمألا «يرمعلا رمتيغط

 .786 01٠١ :فيرشلا «ينيسحلا زامج نب روصنم نب ليفط

 .7586 :نيدلا فيس ريمألا «نزاخلا رمتقط

 , 7537 :نيدلا فيس زيمألا ,يرصانلا رمدزقط

 . 149 :ريمألا «يقاسلا ناغوط

 786 :نيدلا ءالع ريمألا «يريزولا سربيط
 71١ :نيدلا ءالع ريمألا «يجاح اغبيط

 . 7107 11/١ :ريمألا .يمساقلا اغبيط

 . 708 «361/ اال : (ثيراوملا رظان) نيدلا ردص « يبيطلا

 . 169 :نيدلا فيس ريمألا «يقاسلا رمديط

 1584 243315 4116 1١5. :يفرشألا نيدلا فيس ريمألا (لانيط) ناليط

 يل

24 
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 19١. :نيدلا فيس ريمألا .(لوقأ) بجاحلا لوقاع

 ,7ل6' 44 #4 «185 :يرصملا سناكم نب ميهاربإ نب قازرلا دبع

 . يرصملا سناكم نب قازرلا دبع نب دمحم ءرظنا «قازرلا دبع نبا
 .785 :نيدلا زع يضاقلا ,ةعامج نب دمحم نب زيزعلا دبع

 . 157 :نيدلا فرش يضاقلا .ينارحلا ىبحي نب ينغلا دبع
 .7149 :دهاشلا «يناكلا دبع

 . يضاقلا «ريبكلا نيدلا ميرك :رظنا «يرصملا هللا ةبه نب ميركلا دبع

 .377097/ :نيدلا فيس خيشلا ,يرسيبلا نب نأ لب نب فيطللا دبع.

 .784 : يديربلا هللا دبع

 774 2118 2115 :بحاصلا ءمانغلا نب ةسائرلا جات نب هللا دبع

 1159 2115 :(لايربغ سمشلا) رورسلا يبأ نب ةعينصلا نب هللا دبع

 اا كالا كولال ىككأذ لال

 . 3لا/ 2.1159 : يرصملا ةبه نب ميركلا دبع نب هللا دبع

 . 505 :نيدلا لامج نيثألا نب دمحم نب هللا دبع

 .768 كالا كالا :ينيوزقلا نمحرلا دبع نب دمحم نب هللا دبع

 . 79 : يكلاملا يبرغملا نب دحاولا دبع

 ١56 : يضاقلا ,يمالعلا فلخخ نب باهولا دبع

 .71* :يلوحلا سورع

 .1951 : يرصملا نيدلا رع

 .نيدلا زعريمألا «يريطخلا رمديأ :رظنا «يريطخلا نيدلا رع

 29/8 : ةليسع نبا

 3977 7041 1708 31/“ ءلال» :فيرشلا «ينسحلا دمحم نب ةفيطع
 0 :قاحسإ جاتلا نب ملعلا

 704 2371/8 :نيدلا رخف ملعلا نبا
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 ملع ريصألا ,«يراديودلا رجنس :رظنا ,يحلاصلا يراديودلا نيدلا ملع

 .نيدلا

 . 784 :نيدلا فيس خيشلا .يلمألا يلع

 كف او لكم ىلدو ىلعا لول ىللخ) ىكه9 :اشاب يلع

 سوم وكول سالو لالا لالا ل

 : 59٠١. :نيدلا مجن خيشلا «ينازيوحلا نسح نب يلع
 لأ د4 لوف .له14 504 :نيدلا ءالع «يناورمل نسح نب يلع

 اف 1

 .741 :نيدلا دامع خيشلا «يركسلا زيزعلا دبع نب يلع

 ةيككإ :نيدلا ءابب بحاصلا «ميلس نب دمحم نب يلع

 . 727 ١187 :حلاصلا كلملا ,نوالق زوصنملا نب يلع

 ل10 23154 155 215311١ :نيدلا ءالع قلودلا لاله نب يلع

 القت للم ءكض 1 لل كضك كحل لمح كالم الالم لكك

 اكلك نال 1135:1141“ 4751946 وق احح كحال

 كتف لكل ا ضلك اخف الم ءام# نكد للموأ للعج

 ةقفن

 . يركسلا زيزعلا دبع نب يلع :رظنا « خيشلا ؛«نيدلا دامع

 ."845 25٠ .؟01/ :نيدلا نكر خيشلا « يربعحلا ميهاربإ نب رمع

 . 380 :نيدلا نيزريمألا «يرصانلا نوغرأ نب رمع

 9517 :نيدلا رخف بحاصلا «يليلخلا نب زيزعلا دبع نب رمع

 ,55951158 :ريمع

 . 5759 :يئاوطلا «يرعسلا ربنع

0 
 780 :ناقلا «يلغملا نازاغ

 1 لا :ريمألا «ناخ سلطأ نب مناغ

 فحل



 .نيدلا ردب ريمألا «ةدغوبأ كيليب :رظنا ,ةدغوبأ

 . 768 2761 : نيدلا رصان «يشيبارشلا ميانغ نبا

 18٠: 2.181١ :لوغلا نبا

 88 : يبرغملا نبأ

 فل

 ."91 اللا :نيدلا رصان .فوقسلا راف

 .اآالا ءكال* 54 218٠١ :ةلودلا يلو ريطخلا نب حتفلا وبأ

 .80/8 :ءادعسلا رخف نبا

 31/0 2785 : (لضف لآ) ىسيع نب انهم نب لضف

 . 5١14 20199 :(لضف لآ) ىسيع نب انهم نب ضايف

 كإ

 .”44 3315 219٠ :شاشب نيدلا فيس ريمألا .(سامجق) رامجق

 .191/ :نيدلا فيس ريمألا ,رادادق

 741 141 الا :نيدلا سمش ريمألا .يروصنملا رقتسارق

 .١؟4 2١١5 21١6 :نيدلا باهش ريمألا ء.يروصنملا يفرشألا ياطرق

 1١44. :ريمألا ,نامرق

 .نامرق نب دمحم :رظنا «نامرق نبا
 .11" 417,194 219٠ :نيدلا فيس ريمألا .(ىشمرق) ىجمرق

 ءكد48 744 ءك14 7554 218٠ 2341١ :نيدلا نيمأ .يفوتسملا طومرق

 لالا كلل لح

 2.787 2117١ :نيدلا فيس ريمألا ءرمتشق

 .31/" كالا 107/5 : يمالسلا دجملا كولمم .(كبولطق) كبلطق

 . 774 : يقاشولا كبلطق

 .7989 794 :ولطخ

 فف



 . 7517 :ليوطلا اغبولطق

 يااا #41 لكك 1 لكآ1 9 :نيدلا فيس ريمألا «يرخفلا اغبولطق

 0 0 1115 117 كو

 1 + :نيدلا فيس ريمألا «يروصنم لا قجفق

 و هيل ء1484 ءق341/ :روصنملا كلما « يفلألا نوالق

 م

 ٠161 2.185 166 ,147 :ريمألا «يرصانلا ىرامق

 5437" كك1ك ككل :ريمألا «(قلغنق) يلغنق

 ءلد15 ء149 ل76 01378 :نيدلا فيس ريمألا «يرصانلا نوصوق

 نشل ل ل للا ل ءلكفك كحل

 لا كالو كالا كلل وك مرو وكمال وبوز سل

 كالا تل لو رو لس سوو نور وح وع

 الق الخ كول كلالا نضل وس وسول نعول سيو سوو

 .51”7 2144 :ريمألا ,رقمئايق

 ١3151 :بلح نماض «(شدنف) شديق

 2ك

 ١958:1١41 21514 :يشاوطلا «يدنهلا روفاك

 اا ضخ ىو :لداعلا كلملا اغبتك

 . 5174 5107 كل 1147 159 :يضاقلا نيبكلا نيدلا ميرك

 103 :رجاتلا ؛ يكركلا

 يات :رجاتلا « يكعكلا نيا

2 

 .717 2774 :نيدلا ماسح ريمألا ,يئالعلا نيجال

 75١17. :ريمألا «يرتتلا كجمل

 ,114 ل1 ك55.6158 :نيدلا ردب ريمألا «يبلحلا هللا دبع نب ؤلؤل

 ففي



 ك1 اناا لاك ك5 ا1ئ7ءآ41175 لك كحكد كما كحل

 لول و اا لاله تال الكا 01060176١ يحل

 ضف لا ضلا ضل ال لا نس ا اا نسل

 1 ةضفف

0 

 .191/ :رجاتلا اش كرابم

 74١. : ينسحلا يمن يبأ نب ةثيمر نب كرابم

 1 و : يدعاجملا نبأ

 اناا زال لتلك تكدر د5 كالم 1١14. :(لوسرلا) دمحم

 419 لكك 1 كلل كلود كحل ءككال
 ءك18 ء731/ 38 :نيدلا ردب يضاقلا «ةعامج نب ميهاربإ نب دمحم
 تنل

 .784 :نيدلا رصان خيشلا ء يربعجلا داضعم نب ميهاربإ نب دمحم
 .59* :نيدلا مجن خيشلا .يناوجقنلا ميهاربإ نب دمحم

 810 786 2 :نيدلا سمش خيشلا ءنابللا نب دمحأ نب دمحم
 7140 :لضفألا كلملا .يبويألا ليعامسإ نب دمحم

 .1941 : مدقملا .ينومشألا نب دمحم

 . 181 37177 :نيدلا يقت يضاقلا , يئانخألا ركب يبأ نب دمحم

 حم ,.1944 كالال ء١15 :نيدلا رصان ريمألا ءينسحملا كيليب نب دمحم
 للم نر للمال ارك كرز كوت لكك

 ا“ ل8 ك7 18 :نيدلا رصان ريمألا ءابابلا نب يلكتج نب دمحم
 هلك

 056 :نيدلا يقت يضاقلا «نيزر نب نيسحلا نب دمحم

 لوو المر الدال 396 :نيدلا مجن «يترعسلا نيسحلا نب دمحم

 لول لوح للا
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 5371 20184 201175 :نيدلا لالج يضاقلا- «ينيئزقلا حرا ةلّيغ ب دمحم

 الالم لمح وح لو لول لولا سم طلاس با

 21485 #31 :نيدلا رصان ,ئرتصملا ستاكم نب قازرلا ذبغ نب كمحم

 ١ 744 ا

 184 157 1١54 :نيدلا رخف يضاقلا «يلحلا نب هللا دبع نب دمحم

 .1ؤ1 "و0 الجلال الالم اكمحم

 .785 : خيشلا ء«يدشرملا نب هللا دبع نب دمحم

 719/4 ءا"11 :شارفلا زع نب دمحم

 . 178 :نيدلا يقت يضاقلا ,ديعلا قيقد نب يلع نب دمحم

 .7/4 3/9 للا :ناقلا «يلغملا يجربنع نب دمحم

 76١ :(لضف لآ) انهم نب ىببيع نب دمحم
 ءل5' 115 0118 ,114 .#11 :رصانلا كلملا ءنوالق نب دمحم

 كلش لس نش ضل ل ا

 تقتل ملل ول و لل ورعب وسو ب سو سس

 ملفك مل لمت نو لكم كوك لوم

 ءلتكولتل لكل كامو كمل كمال لمح فم نمو نوع

 ل ا ل ل لكك اكتمل هلحأإل لحم 05

 كيل ا ل ءكقع كالا ءركالم لاباب لوك

 لكل لكك لكم كل شكل" كح لوك اح كحال لرح

 تضل ىاعمو لد ع وصول ل لاا ا ا كأم

 ل لا لا ه1 اخ الا اوكا للم

 ل لا ا ا شرا تيك فضرب ا فرقت

 دك كمل مح و وال ك1 م نع وم

 لا 5 ها هازل لدا كوم لامع و

 كالا الا رلالا 226 تا ام الا

 ءكضم كنك كرا كرو ل الف كالا كلالال تابج حبو
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 للذك كخم لذز للك لأ /لؤل1 لكن ملال امال

 ترك طلا ل ل ا ها شل للا للا ل

 شل ضل فضل كل نا شل للا ل لا ل

 قريش ضخا ضف شل ضف ضف رضا رس يضلل شلي

 ا ل يلا يضل ضب اما شرا ضي سا يع

 تلانفل ةنكللا فلكل كلا نان نك ا ا

 شنب يش تضلا لا كلا ا ادا لا و

 ةافر ةسش تضحخلا ضخ ةشللا ضل سار ضال سن

 لأ املا للا ثلا نال الا والام لالا الم لال ع

 لل ا نظل شي ال شل لا ل ل نك

 قالك 4ك 3844115 قلل قل خو قضم

 .419 فقكال قا 6

 .7506 ١١8. :نيدلا رصان ريمألا ,كدنوك نب دمحم

 في :نيدلا جات بحاصلا ءانح نب دمحم نب دمحم

 ل14 2115 3156 :نيدلا حتف خيشلا «سانلا ديس نب دمحم نب دمحم

 ١ تق رضا شل فرب ف تل

 .788 3724 : (جاحلا نبا) خيشلا «يبرغملا دمحم نب دمحم

 .786 :روصتنملا كلملا ءيبويألا دومحم نب دمحم

 .581 :(لضف لآ) انهم نب ىسوم نب دمحم
 5٠١. :نيدلا ردب ريمألا ,نامرق نب دمحم

 387 :نيدلا ءالع « يهجوجلا هللا رصن نب دمحم

 . 37817 :نيدلا سمش خيشلا «يناهفصألا نمحرلا دبع نب دومحم

 .73317 11/4 كا/ 177 :(ىشنلا وخأ) هللا لضف نب صلخملا

 كالا نال كمؤ .19 :نيدلا ردب ريمألا .يريطخلا نب دوعسم

 هيك فضا نضل يل

 .784 73/٠ : يركسلا صقنشملا نبا

 قف



 . 304 2341 2149 :نيدلا ردب مدقملا ,نيغم نبا

 . 594 ءالالال :نيدلا ءالع ريمألا «يلامجلا ياطلخم

 2417:441١ 495 403 397 :نيدلا ءالع زيمألا «يزغلا ياطلغم

 .758 ,75؟4 :نيدلا ءالع خيشلا «يركجبلا جيلق نب ياطلغم

 ."44 :(ديعصلا ءارمأ نم) يردبلا سامش نب دادقم

 .نيدلا ءالع ريمألا «يناورملا نسح نب ىلع :رظنا «يناورملا نب
 .7844 405١ 2119 :نامجرتلا نيكم

 .الا/٠ : يضاقلا «نيكم نب

 .نوالق نب ليلخ :رظنا «كفرشألا كلمل

 . يوبألا ليعامسإ' نب دمحم * رظنا لنضفألا كلمل

 . يرادقدنبلا .سرسيب :رظنا ؛؟:رهاظلا كلملا

 .اغبتك لداعلا نب سنأ ::رظنا «دهاجملا كلملا

 . يفلألا نوالق :رظنا ::زوصنملا كلمل

 .يبويألا دومحم نب دمحم :رظنا «يويألا روصنملا كلكأ

 . 11/9 :ريمألا «بجاحلا يزاجحلا رمتكلم

 . 115 :نيدلا فيس ريمألا .يناوجنرسلا رمتكلم,

 .6"7ه١ :تسلا .ةكلم'

 ."81 :فيرشلا «ينيسحلا ةحيش نب زامج نب روصنم

 . 5١1 :نيدلا فيس ريمألا ءاغب يلكنم

 7357 :ةأمرلا مدقم ء«فينم نبا

 163 2.16١ :بتاكلا «بذهملا

 .نيدلا باهش ءرادنمهملا نب دمحأ :رظنا ءرادنمهملا نبا

 27565235001 0194 0192 :(لضف لآ برع ريمأ) انهم نب ىسيع نب انهم

 للك تل كالا كلن حو كدإل نحن محو كولو

 .8158 2161١ :قريصلا ىسوم

 فشل



 ساب نسبا لسور نو ل6 54 ١6 :ناقلا .يلغملا يسوم
 هان تل

 188 #7 :نيدلا بطق يضاقلا ءةيمالسلا خيش نب دمحأ نب ىسوم
 كلم كم" كلل 015١ :نيدلا سمش «قاحسإ جاتلا نب ىموم
 اال لوول لكو لك1 ككل كله 4 15١ ك1

 .نيدلا فرش يضاقلا روبنز نبأ :رظنا ءروبنز نب ىسوم
 لل كمل لح د ل194 :(لضف لآ) ىسيع نب انهم نب ىسوم
 ةنايثت نايل

 765 :نيدلا يضر «يلصوملا نبا
 .7351/ 037١ : (جردلا بتاك) نيدلا قفوم

 قل

 . كدنوك نب دمحم :رظنا ءرادياودلا نيدلا رصان

 كال نك75 #01 ءكاك 1194 ك1 :نيدلا فرش يضاقلا ءىشنلا

 تام م لالال كالت كتف لحال كلما للم* لالالا لام

 لتحت هلكحكحم كقأ لق مامقك كمح لحال كمك لحم الخل

 يلا ل ل لا ل ل ل

 لدخ كمر ؟ادأل لد للاكن؟ لكادأ لاه 1135 ال

 لوم كالك كالم لالا لكتأ لقا كت التل الكل

 لو كرو خال لال ب كذا كرف ككل كرم 045 ا

 50 شف شل ل شا ضني ضل سلا كح

 م لما المل للمسن ل15 "1 لال "15.546 4

 تضخ شل ا شلل لا انا كلا الل نك

 اللا لم سالو لالالا لالالا الالم لالالا ىللالاا

 415 ذك لكأا

 . 31/1 :يلغملا زورين

 فيفي



 مهر

 1١# ,"*9 :قفوملا «ةلودلا ديعس نب ميهاربإ نب هللا ةبه
 . ةلودلا لاله نب يلع :رظنا «ةلودلا لاله نبا

 ف

 .ريطخلا نب حوتفلا وبأ :رظنا ,«(وشنلا رهص) ةلودلا يلو

 يم

 .119/0 ءلال4 كالا" للا/١ ؛لغملا روساي

 . 799 : خيشلا «يلذاشلا يشبحلا توقاي

 لالا كلكم ك0 :نيدلا يبحم يضاقلا «يرمعلا هللا لضف نب ىبحي

 ْ ةقليملا د له
 .01 ه7 :يناملسملا بوقعي

 1١4 :نيدلا فيس ريمألا «يقاسلا اطباط نب اغبلي
 .79417/ :قيدصلا فسوي'
 لالا كالا ل50 011١ :نيدلا حالص .يقشمدلا دعسأ نب فسوي

 مكان

 قال 335 :نيدلا ءايض «رابآلا تيب بيطخ نب ركب يبأ نب فسوي

 "هو كوك

 . 511 518 :نيدلا لامج ربط ريمأ ,ناميلس نب فسوي
 تل )46 14 :نيدلا حالص بيبطلا ءيرغملا هللا دبع نب ٌفسوُي

0 
 . 584 :(يسنويلا رمديأ) خيشلا «سنوي
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 حج مللاو لئابقلاوتاعاتجلا سزبف حه
(0 

 80 : لضف لآ
 8*7 : انهم لآ

 حر وحك ىقحف لحال لوح وحل لوو كلا لها“ :نسمرأ
 .4152416 41٠١

 قدر لكرلا للرل لوي 0آ514 كله كالال لككذل ت6: جنرف
 ها

 3817391 310١ : (طبق) طابق

 739/4 :داركأ

 .859 :فايرألا له

 397 017١ :ةيردنكسا له
 .78/8 : ةريحبلا لهأا

 روم“ لالا 7841" :دادغب له

 ١5١. :زاجحلا له

 علم ل" ءاز7 لك كالا لكم :(نويبلحلا) بلح لهأ
 7949 2785 : (نويومحلا) هامح له

 مو لوا“ ىلو١ ل084 :طايمد رغث لهأ  طايمد لهأ

 .751/ :سيس لهأ

 136 ما" الك لاله : (نويماشلا) ماشلا لهأ

 0 ال4 كال 156 :قرشلا لهأ

 قل



 . 704 :ةيقرشلا لهأ

 .711 :ديعصلا لهأ
 , 436 149 ,1»37/ : (نويسلبارطلا) سلبارط لهأ

 ' 2131/0 031/4 :(نريقارعلا) قارغلا لهأ .'

 ٠09" 27657 :ةرهاقلا لهأ

 745 :كركلا لهأ

 "مال للف 1940184 لاله :رصم لهأ

 .”41 23746 ,لك1 :ةكم لهأ

 .159 :نميلا لهأ

 لل لد ىلع لجل :ةيتاروأ

 ب

 1١5١, :رحبونب

 71738 :ديبز وني

 تر

 97غ .ا٠٠7 :راثت

 5785م١ :كرت

 .415 4115 4468:46١: 79194 79مل "59 :نامكرتأ

 22ج

 .165 :سكرج

 0م #40 :نابهر
 تكل :عقر

 ١ط

 . 759 :نويئاطلا

14 
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 7171 :مجع

 0ك ا لالا كالا للالا كدت ك5 ل11١ #1١ :برع

 تكلل مكر ولك كدا مسالا لاا حال كلم

 لكل كلو كمال للملا "16 لوا“ الو لالالا لالا

 قر

 . 5١١ :ةيلوارق

 ل

 .779 :نويدنكلا

 )م

 امل تكل كالا كو ىكلال لحال لالا لك :نوملسم
 نطل ل ا لل ب ل ا سل ا

 ك1 ل لول كو اا كالف ءكالا كالا ىكال“ :لغم
 هما ل ل ل ا يا م

 قفل

 لل ككلخ لج للا ىلا #18 :ىراصن

 يدم 1

 111 4 7 #14 دروع

14١ 





 3 نكمل رهف كدي

(0 

 قكال نقخم ق1 نود" لوو وال للرت لم لك :سايأ

 .21 8 قلكآشلمه قا قلك' 505 54م

 :نيتسلبأ 75٠9

 15 16 رايب

 الو لوو ىلع لللإل نجع لعل لالا :ودرألا

 مخ لالا لالا ل١9 058 لل ا١٠ :ةيردنكسا رغث  ةيردنكس

 ةقركأ شفت ككل

 :نومشأ 60 94 ١/7

 ال١ :نينومش

 . 776 :نوصوق لبطص

 .301/ الل 737 31/8 .31لا/ : مارهألا رب ,مارهأل

 عبر

 .109 ام : سايآ باب

 . 595 : ةيردنكسأ باب

 . 5/8 :بردلا باب

 . 7175 :ةليوز باب

 . 7١6 :رسلا باب
 . 885 770+ : ةفارقلا باب

14 



 .5944 :ةعلقلا باب

 .7598 2154 :ةلقلا باب

 3/8 الألم :قوللا باب

 ا 1310: صنلا باب

 . 188 :ةيالولا باب

 . 37178 :رهازلا راباب

 ,المال كث9 لوم :ةريحبلا

 4148 6409 خال ك5 0476 .4104 249١ :(سلطالا) سايآ جرب

 1 .1"]7 :ةقرب

 . 711/ :شبحلا ةكرب

 541 .31ا/5 :ليفلا ةكرب

 .ا٠4 :طومرق ةكرب

 741 :رم نطب

 . 77894 :كيلعب

 ناسا لام الالم ىلإ ىلإ ندو نوح ل" لاىك :دادغب

 ةقفن

 وال :سارغب 48" 243١ 2.41١5

 لالا الكم كلم كا :كبزأ دالب

 . 7584 :ناروح دالب

 71/4 3584 3591 :مورلا دالب

 . 7374 :لحاسلا دالب

 ملاك كة كت لت ءلدزك ءله' ل15 141 :قرشلادالب

 نفط نشا ل ضل ا ا طللا طا تلا

 فلا شل يت دف شل ضر ةيرا يفت خش

 للك كلل ك1 لك د١ .184 :(ديعصلا) ديعصلا دالب

 كح

144 



 . ١/١ :نازاق دالب

 71/4 70 :مرقلا دالب

 .,7560 .19» :سيبلب

 . 1١8 :شاوب

 "ع4 "ع لالا“ للك9 11١ :ةيواسنهبلا  اسنهبلا
 ,اا/لو :قالوب

 41١١6. :روفكتريب

 ١47. :لعريب

 ا 20118 :نيرصقلا نيب

 ت١

 ال لالا" “ثا كرا لكالاا : (زيروت) زيربت

 . 76 :انح نبا نيدلا جات ةبرت

 014 :ىسيع نب انهم نيدلا ماسح ةبرت :

 .5”77 :اجوراص ةيرت

 58١ :ادعلا لن

 2ك

 .409 08*24 :سايآ عماج

 .7اا/ :رهزألا عماج

 كا :بجاحلا ساملأ عماج

 73م7 مل : كتشب عماج

 .377 : يلواجلا عماج

 761١. ٠ : يركجبلا عماج

 هفضل : ةينيسحلا 'عماج

 لوم للم لالا ل١6٠: يريطخلا عماج

 .3751/ :ةدشار عماج



 76٠. : (ةرهاقلا) حلاصلا عماج

 هي : يريزولا سربيط عماج

 789 174١ :لبجلا ةعلق مماج

 ١.587 ؛نوصوق عماج

 . 7017 2576 :ينادراملا عماج

 ,84"7 74 :رصم عئاج

 . "9/4 :داركألا لابج

 ."؟1 :رمحألا لبخأ

 ١156 43165 2114 :ةفرع لبج

 "ه4 0701 :ةريزجلا

 ١1١". :ةضورلا ةريزج

 13580 كالو الت للود ثل١ :ليفلا ةريزج

 .الال4 717“ : ةزيجلا
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 .الالال 782 : ةليوز ةراح

 .741 :صتخغم ةراح
 كلك كلا" الحم انم لتقف تر لحل ١١5:4 2١541 :زاجحلا

 .515 23084 :فيرشلا مرحلا

 ,370 : (ةرهاقلا) ةينيسحلا

 . 775 :نزاخلا ركخ
 741 :نوصوق ركح
 2151517 ل1 مجال مدل القرم ل ءلالم هكالال لكك :بلح

 لحال فدكمللللا للجمع سوح 01 اخ للاب كرك ربو

 ليلا نال شا ركع ل للم ”نمك لنخادوك نرجع

 4115 فالاأرلقل' قنوت لوح نود 11004465 نك ىلا

 51م



 نا ىلا لل

 . 3572151 : عبسلا لاتق مامح

 للكل للك لملم التل للم لكى +05١ هاج

 1114 الكل “فك كت ك1 ككا5 15١ :صمح

 2١652١68 :سربيب رهاظلا شوح

 4ك

 .7857 :كتشب هاقناخ

 .165 2168 :ىقاسلا رمتكب هاقئاخ

 هلل + ءادعسلا ديعس هاقئاخ

 . 7417 :نوصوق هاقناخ

 .788 :نييناقدنبلا طخ

 .191 :سنه نبا ضوح طخ

 74١, :ينامركلا وبق طخ

 785 :(ةرهاقلا) جيلخلا

 .748 :ةيردنكسا جيلخ

 ل51 4169 4104.141 كال للث5 :صيلخ

 فك

 . 504 :دحاولا دبع اغبقا راد

 351١ :قرزألا نبا راد

 .569 119/76 :شورطألا نبا راد

 8٠”7. :رحبلا راد

 .81”7 2754١ :يسلربلا نبا راد

 . 584 :ارديب راد

 .155 4136 2354 231717 :ىسمشلا يرسيب راد

 7795 :ىنيوزقلا نيدلا لالج راد
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 24317 "817 19 :(قشمد) ةداعسلا راد

 . 794 :يشيبارشلا نبا راد
 0 :برضلا راد

 هادا : معطل راد

 , 71/5 :اغبتك لداعلا راد

 54353739 2771 :لدعلا راد

 . 1١" :ةهكافلا راد

 .185 2311ا/ :دنقلا راد

 .5”7؟1/ :ريكنشاجلا نيجال راد

 844 7428 134 331/ : (ةباينلا تيب) ةباينلا راد

 . 7410/2345 :ةرازولا راد

 . 1919/3194 :ةيألولا راد

 كك لل لاو للا للم لل لم :قشمد

 لككأ تكذك كالا كألال لمحت الهم ناوزو لوح رخل ع

 141544175 411 05615 كح لشم للف سالو م نسوا

 ,391/ 34 د1 الما" كك5* 094 :طايمد رغث  طايمد

 5١١. :لدنجلا ةمود

 ماشلا ةمود : لا١ك 5١8 5١١.

 "01 ؛*دو ركب رايد

 ءأ55 كك ءك775 2.115 ل36 118 137 :ماشلا قيماشلا رايدلا

 كك1ك كلكم كقكخ كا طضوتامال كالال الالب كلم لل لم##

 0116 1 ا ضخ لال ال كلل وحال

 كالا كالا كحمف 15ه خ ال لدم: مخلد مل

 كاك ال وصال 5ك كلل كرام كمت الالا كالو

 نارا ا يل ضيا سستم سل ظل

 كلوا نسل تلا ناس ضل مالا نس سا سمح

 كيل



 1161 ل "ةئختك كام للا ثا الالم الالأ

 454435241524 1١524116

 كال لاه 1706 20174 1١7 ل75 115 :رصم  ةيرصملا رايدلا

 لمح لمم للمثعلم* لوول كا" ا" لول

 تلمح والك ناله ملول" والا كورد لحمل كتل ا“

 لا ا لا ا ا ا ا ا لل

 0 لا ل ا ل لل

 قم لقأغ لقال لخذخ كرم الخل لكالم لالا لكلف للكلاب

 للالزو للإو للدم ىللخاا" للخأ للعلا لكل كالا لاك

 يدك ضر كد شرطا ضر ضر ف ضنا ضم

 ضخ خلا ش1 لا ككل كت لكلا نك رت ا ضل

 نوت نول مرح للحلم سرح را كرو لالا ملا

 4١35516. 415 قحط للا و ,للكأا#
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 "86 :يدعسلا عبر

 . 7077 : يجغط نيدلا فيس عبر

 ال٠ :ةيحرلا

 , 75107/ :دصرلا

(0) 

 .744 :داضعم نب ميهاربإ ةيواز

 .78ا/ :دوعسلا وبأ ةيواز

 714١. : يريعجلا نب رمع خيشلا ةيواز

 .741/ : يدشرملا ةيواز

 :ةميز 7١

1 



 سر

 "9/8 9١ :روبثز نبا ةيقاس

 لالا ا“ 44 746 188 :سوقاي رس

 الى05 #70" :ةيملس

 . 5715 !ليخلا قوس

 2185 نييشبارشلا قوس

 74" :مدغلا قوس

 حد لعورإ نوال نوجا نعوم نوع سور لحق نمو عل: سيل
 ل ل ا لا ل لا

. 
2 

 "هم للم ءىكاا لكلا :اربش

 5٠٠١ ه8 ل96 :ةيقرشلا

 ٠١". :كبوشلا

 (ص)ر

 8501 : ةيحلاصلا

 .75814 205179 :دخرص

 لاذ لكل ككل 0كاخمح اتكحال كمحت لردع لالا 5# :دفص

 ةكيقا نضل كر سس بضش شكلا ضقت لكحل

 ,787 :ةبيلصلا

 (ط)

 لفك ءلالال لك# 231١4 2031١5116 :سلبارط ةنيم - سلبارط

 وا ىوكيألمال كول كوخ وسو عرب ولا نسا عع
 هيلا ضف

 .71 :ديزم نبا خوط

 . 717” :فوط

1 



00 

 .179 :صاع

 .155 لهو 2311"ه :ةبقعلا

 الم ءكالأ كالا لكنا لك 41 1"ال :قارعلا

 27177 :اكع

 .157* :رالس ةرامع

 17517 :نوصوق ةرامع

 ١15. 2146 :بصقلا نويع

 ف
 الل ل1536 كم ال117 11١ :ةيبرغلا

 كأم تالا م أولم ل: للم مولع :هرزغ

415 

 7١١, :قشمد ةطوغ

 فر

 .5958 227559 :روك سراف

 ااا : مويفلا

 فر

 لالا ءىلكذك لالا ءللأ كحد ١95 1954 لالا 21515 :ةرهاقلا

 كو ات لا دو لد وأ لل م ,07ا/54 كالا

 لكل تح لمحو كو للمال للوج سو سول عم

 . 5١5 :(لبجلا ةعلق) ةيفرشألا ةعاقلا

 .108 2405 178 :صربق

 ."06 ل6١ :رصنلا ةبق

 رتل لاا لكك لكمال ءلد1 115 :سدقلا

 1ك



 00 ل : ةفازقلا

 5١. 8 :(قشمد) قلبالا رصقلا

 ,716 :ايطق

 .987» :سايآ ةعلق

 كتف ل4 ا اوال كلت لالا لاق 5١مل :لبجلا ةعلق

 كالا سمح الو لكلا لوو لوح ول لو

7 

 73486 لالا تزل 0774 :ربعج ةعلق

 .5848 كاع :بلح ةعلق

 . "1417 كلإ2 : قشمد ةعلق

 41١١. 2409 :راكدنفس ةعلق

 51١. :دفص ةعلق

 . 7*4 :ةراوك ةعلق

 .104 :ةميجن ةعلق

 .755 :ريقنلا ةعلق

 .,7ةهم :بويلق

 .780 (754 : عابسلا رطانق

 .75> :زولا رطانق

 757.  :بورعلا ةانق
 لل : صوق

 هاتفا اك يل ناحل :(سكراج) سكراهج ةيراسيق

 هيكل : يلع ريمأ ةيراسيق

 كر
 و1 لنقل لخأل كلتش ملتأال ءلت' ل1 لك لل" :كركلا

 نضل ل ل ل ا ا لا يطا سل

 لقكم الالك لمسد للا لل للا لكلو لالا لالا

 .858» :(ةمامقلا ةسينك) ةمايقلا ةسيئك

15 



 كلل

 سوو نسور نوال نمارج مسلم 50 185 :يروصتملا ناتسراملا

 الا المك ا

 ,عدإل للأب كرك 56 :نيدرام

 1 "ال٠ "عم :ةلحملا

 .785 : (ةيبحاصلا ةسردملا) انح نبا ةسردم
 .؟ا/5 :ةيحلاصلا ةسردملا

 الو ,174 7٠١ :(ةرهاقلا) ةيرهاظلا ةسردملا

 759١. 27198 :ةيروصنملا ةسردملا

 .7144 2585 :(ةرهاقلا) ةيرصانلا ةسردملا

 نوقف ملالم ملكت ملدت للكز ل5ا كام :ةرونملا ةنيدملا

 ةفرشا شل

 5١9. :رفصلا جرم

 :افصرم 1١١"

 اال : حرف دجسم

 :برغملا 217518 737١,

 معسل نوم نام لالا" لالا وال لكك كوم للى :ةلكم

 ةياحل

 .11/4 1 ىنم

 ,7306 2.358 171 :ةيفونملا

 . "هم : ةينملا

 ,781/ :دشرم ةيئنم

 الا ن7 815 :لصوملا

 . 5١6 :ةرهاقلا ناديم

 الو لع 0707 : لبحلا ةعلق ناديم

 . 309/5 :ةيقوجلسلا ناديم

15* 



2 

 . 565 :سلبان

 .731 :ةليجنلا
 .715 116 :ةيرارحنلا

 15٠١. :ةلخن

 ١3157 : ةيعانعنلا

 .7011* :بورعلا ربخ

 قلق اقل ممول وحس سول نود :ناهاج ريغ

 الاف للكل نال وج د8 د١ : تارفلا رع

 1418 كوم للالو طلال نازك لكلوك 04 :لينلا رب

 ف

 . 116 .147 :ارفصلا يداو

 .1417” :رثع يداو

 71 :ةلخن يداو

 . 500 : يرحبلا هجولا

 ل تا اش لا لا :يلبقلا هجولا

 2ي)

 .741 #1 كل 336 ميلا

144 



 جس ةينيراتلا تاحلطصصملا سربف ته
0( 

 قال كحم كالش لاله لكم ءلزك5 .ل١5 )ه٠ :بدارأ - بدر

 كمر لا ل اكلم لاو لللال ىللدو لدتا لوك لوح

 0197 لاله ءكالك فالك 184145155174 116 :ذاتسا

 لا ا كول لل كاوا لدا كالا لح

 411١. 0405 خم

 0117 ءك51 كلم ءاللال #19 2.157 لالا :ةيراداتسأ  راداتسأ

 ت1 ل لا تا ا كلا لل ال لل

 كين نك ضف يس

 5917 45 0114 0109 : عبص

 كلح كد كل ١ لكمال ل119 2116 كا :عمتاعاطق) عاطقإ

 انا كيلر نسل ا ضر ضر ضملا شلل كح

 كش نأال ل775 115 كالا ءك14 116 114 :(رمألا) ءارمأل

 لا تالا ا اشم باشا اي نا سي ضل ل

 للمخ كت ك1 الل 115:11 ةءل 14 145 ل

 ملكك ملكا ملتف كمخ هل هال سل هترلم1 للم ل

 لالك كالا لالا كالا لال تقلا ل للتل ا

 4لقل؟ ككل قكق' لخخ كمال اا اخ املا كالت لالا لكالال

 ل ا ا للا ا لا ل ا

 كلا ل ا ا ل لا فقرر م ال

1560 



 دال نادال نوه ك1 1 ك1 1+ الخ خو ألام

 في فلا ملا ل ا لا الا ل

 اكرم تحك كم“ كحل الح كالو كألال اال اللا

 ن3قح ىوويعحا نود لحما خوك كت نو روك املا
 رض يشل شل ل ملا ضل ل 7 ل ىلا

 يضخ ةضش شل ضي ضل ضع تشم ضو الا نسل

 31 يلا ل ايظا سرك ضر سضشت يلا ل

 ل ل ا ا كلا لا ل ا ل

 لولا ابو الام وال كالا ترو تلال اتت ندم لوو

 نلقاك موكل وال مت كرم كلو طر نول للروم

 1و4 لل لا وكثكق كا كقتت لكقام نسوو سول

 مقلم “11١1541 للعلن .ق١1 464 ق0 ال يحو عدو

415 5 41. 

 ."584 393 قا" 1 : ةيجنربلا ءارمأل

 للا اا للال لكل ءكالف ل" * : (ةيكصاخلا) ةيكساخلا ءارمأل

 . 788“ : ةيفرشألا ءارمألا

 . 775 لما : ةيرفظملا ءارمأل

 ؟ 00.97 , 514 :ةيروصنملا ءارمأل

 . 781 : ةرشع ةرمإ

 5049 275574016٠ :روخأ ريم

 :رادنج ريمأ ١18 , 5١6,

 7917" لاله 119/4 11/1 :بكرلا ريم

 . 3717” :ربط ريم

 .161/ 147 :سلجم ريم

 .71947 : مكحلا نيما

 ءلقح ءككال كتل لهال ىله* 114 071 :(تاماعنإ) ماعن

145 



 قلل لاا لالا للكال نكمد كد: ك5 ل١ لللخال

 بر

 "ه1 للم" نلح :ةيباب اباب

 727 : جنهذاب

 .؟5١ :ناوتصكرب

 ءآالا 01935194 لالا لالا 1١8 :ةيديرب .يديرب- ديرب

 كام الالف تدلل لا للاع لكا الك للكك كله

 ا

 ,5715 :رادزب

 .7586 :رادقمشب

 2151 :طامسقب

 7١, 5 :قايب

 تلك لالا لمرو لكو كمأل نلدال نقلل نق :لاملا تيب

 ت١

 "لال الكم لال 197“ : ميسرت
 3914 كوم لتاا لالا كالا للا 1 0ا/ل : (مداقت) ةمدقت

 .8“71 ه4 ل8١1 0011١15 11١5 :ديلقت

 صج وحلم وح" وحر وحر عمم موو نوال لح :روفكت

 .215 فكلخ فقلال قالك قام قم( 1*ال

 8033591 0111/ : عيقوت

 2ثر

 .588 : برش بايث

4 

 كالو كالا" لدا لكالم لعمر 0152١ :(يراوج) ةيراج

1 



 للحق دا لالا سول لوم ىشو تمم كح

 كال ك1 ا ل13 #11 10/ ا ا/ : ةيريكشاج  ريكتشاج

 1 ل
 "04 880: : (كماوجإ) ةكيماج
 . 995 : (تايارج) ةيارج
 كدت كلا كمك قلدأل كوم ل98 ءكالال :مةيرادع) رادج

 لاش نب سول سل

 ف5 314 :داهجلا
 :نشوج 5١4.

 2.7174 216 :رادنكوج

2 

 لكن ءكالف كتح ءلكثأل ك15 ل16 :ةيبوجح  (باجح) بجاح

 نا اا ا ا ب ب

 كك 0 1 ا لحم اق اال لالالا الالب

 .156 5 #0167 قنا لكل لابو

 ,37717 :ريطلا سراح

 كلك كرم للحم وال كابا المال ملمع لمع لعف : ةيشاح

 1201 :لوطسالا مكاح

 7916 ه1 لكم ثه1 ك141/ : ةبسح

 544 لوم "5 :شيفارح

 311 1 لا[ الو :ركح

 41١5. 237316 كمال :ةقلح

 كلف كد ءككؤه 144 لضخ 154 146 :(صيارح) ةصايح

 ال

14 



©( 

 275959 لم م7١ : (نيتاوخ) نوتاخ

 708 277١ :(مادخ) مداخ

 ,7531 للا لالا كمال كمت لمع :ءاقناخ

 1173416 كلو للملا للالال ل4 16 : (نابخأ) ربخ

 4017 4316 قر الل :جارخ

 77 الك :رادنزخ

 . 7917 2195 :ناطلسلا ةنازخ  صاخلا ةنازخ

 ءكالك كلك وله دال ءكك19 14 0141 :(ةيشادشخ) شادشخ

 ل ا ل ل لا ا ار يسر

 لاا لمت لا لخال لحال ا :(علخ) ةعلخ

 ءلاكك ءأقفأل كمل ء.ل15 ل16 ل14 لالا ل54 ك6 :دنوخ

 نفسا يس ل للا لل ل لا ا لا

 لا ا ا يللا ل ل لا ل

 اكقل كالخ كالم كالا كالا مك اكتم اا وا

 الا ا ض1 للا او اا مال كلم اك

 كلل الا ل ا ار 2 لي لا شل ضل

 .13 75 2151 تثكح

 فز

 .715 759 ال91 :لدعلا راد

 ل1538 1لته كتل لكن لاو للالل :(مهارد) ةرقن مهرد - مهرد

 كالال تكلل كذأل كة للفم لة للا و اال را

 ليلا فشلا لا ا ل ل ا

 كل ك4 تال الم لا ول كوم

 نال لا سر ضف شاص فل ا ل

15 



 كتف تت لثمأو ب "هواخوإلا خوخ خو خود خو لخعذ

 قلق ل تل اللا لالا لالا

 .18507565414*+ :روتسد

 2,7075555 1560 ل٠1 لالا له :زيلهد

 ل75 كاثا كله ء.ا751١ ل77 لك” :ةيراديود  (راديود) راداود

 لمت ثمان ل1 كلم لكردعو للهج لالمم لاك

0" 

 كتفك ءلكأل كتل ءله؟ ءلمهأ ءلهع ل1759 ككل :(ريناند) رانيد

 الك اكمأل كدت 1141411 كمه اما" كالك كالا

 ككاو لاكغأ وركن تكفل الم كحك كالا الالال نالت

 15 لالا لات للا لت اخمألا ل“"ما الما خمسا للعم

 ' .415 .49ال قخ1

 ءلمل ءككمخ ءلمهل) كلا لكك لكالال نكا :(نيواود) ناويد

 17 ير ا لا لالا ا لا فل حف

 ةضك دش سلال

 م

 101 كول للالال نارك كت 54 3169 :(عرذأ) عارذ

(١ 

 :ةيون سأر 70,

 ةيكي سل دش ضن : (عابرأ) عبر

 ثدأ الكت : (لاطرأ )لطر /741,

 توك تحك للمرو لللا لالح ن"اع للالو لكل :(لسر) لوسر

 للا ا ل ا للا شالا ضم ضف

4 

 ٠٠م



 آول“ لثو» الكرخ ءلكأف القز للا ك :ةيعر

 .3056 3ك :كنر

 ."ا1 :كور

2 

 .؟585 :(اياوز) ةيواز

 ,5919 2794 45*27 : (تافاحز) ةفاحز

 ,؟566 2195 :لوبرز

 .590/ :هتاخدرز

 ١56 :ةيدرز

 سر

 .7280 : طاباس

 لكن المك ملعأل نكغة ككض لك" كول لكلا ناو : يقاس

 اإل ككل لالا للكل[ اكرم لكل لحل

 .118 759 37948 : (رئاتس) ةراتس

 .7148 0107 :جرس

 1١18. :قرقس

 . 7397 اا 18ا/ : ةيرادحلس  رادحلس

 ايم ءالالك كك ,ثل4 75١5 : طامس

 .84*1 21١1١ : قحلس

 ضر

 و وال كالا : شاش
 .,3751/ :شيلاش

 159 : ةنازخلا دهاش

 5١1١. :ةيشيواش

 نايم



 ل : ةنحش

 .7/9 3554 :تاهجلا دش

 71" كدأل كنغ كنك كذا :نيواودلا دش

 .1917 :رادبارش

 . 7564 2175 : شوبرش

 نا شا ملا ل لا ل ا :(نوش) ةنوش

 تالا يش تش و

 .1577 237315 001590 :ثيدحلا ةخيشم  ثيدحلا خيش

 عصر

 اال كلم د خا كل 1140115 :(ريزو) بحاص

 ضر

 كالا للا كلو لإل اا لكك لم :(نامّض) :نئمانض

45 

 ط١

 119 71517 ككل وح ل رللم 18 :هاناخلبط

 2741 :هاناختشط

 ,703] 059٠١ :(ةغمط)تاواغمط

 . 575١ .519 :يشاوط

 31/1 :(نيماوط) ناموط

4 

 2170 :دادع

 23151 :(لادعأ) لدع

 16٠١. :ةقيلع

 نسير



4 
 39906 ك7"ا/ :ةرارغ

 ف

 ل101 ءكلالا» لكك كحل :نادف

 .701 03748 31 : (تايجرف) ةيجرف

 . 104 1: خسرف

 751١6 ك4 ء24 046 ل١5 :(سولف) سلف

 قد

 ءلالا ءل56 2.114 21١ )55 :ءاضقلا ةاضقلا يضاق  يضاق

 كقول صم كلم كنق اك التمطحم الع لم لعل

 ءكدك 11 اا الم لالا اكو اا» ناك لام

 لالا 4 ل ل ياا ل ل

 نفل لش لا ضخ كلا للا ل ا ا

 ثلا فطلب

 ألا لكتم للحم كوك كلم لالا لالا والا ىلال» :ناقلا

 .777 : ةيظرق

 5١4 7١7. :(لقارق) لقرق

 .151ل :ةبصق

 784 :يناردنكسا شامق

 ١759. :يريرس شامق

 ,؟١5 19 :رمق

 ١575. :سوق

 .1ا/ :طاريق



 تا 1

 .417 كفك للكل ءلموم للا ل55 :رسلا بتاك

 ,"01/ 7147 :مراكلا

 551 0500 104 17317١ :فشك  بيلاودلا فشاك فشاك

 ءاالق كفل لم لكل ككال لك» :جردلا باتك  (بتاك) بانك

 ككل كاكا ' ن5 لول ك4 0415 ءلمك كم٠

 هاف خف لل داموا كالو كالا لحم

 551 الا الالام لالا

 ,751/ :تاروخدرك

 ما المال لكم المو 71“ 196 :(ىواسك) ةوسك

 .؟66 :بيلالك

 1917” لله ىلع لكال» كغ ل104 :(تاتولكإ ةتولك

 .419 2141 .11ل :(ةسوك) تاسوك

4 

 ءلالال كالك لالا لاال ل5 151 :ةرشابم  نورشابم  رشابم

 كأقأل كلة تملا كرك عاام ك1 5كل84 فكخح فكالل

 اضخا سك سلا ل ا

 المأ ىلثمأل للا ظلم وج كلل 91 كه ك4 بستحم

 لول لول

 2157144 :ةّقم

 الك كمم لوو مو كال كلت كحال ىوح لمح :ناتسرم

 2505 41957 ءكالاظ ءكدأل سلما للكالال نكاك# :(ميسأارم) موسرم

 مكالا ولا ا ل للا قل حك كح

 قلل 10 كلو نوال نعوم نعول

64 



 001 715 0535 15184144 .148) 218١ :(نوفوتسم) يفوتسم

 هس د

 .50506 :لعاشم

 .صاخلا رظن - صاخلا رظان :رظنا «صانلا دشم

 .17ا/ :بيلاودلا دشم

 .نيواودلا رظان :رظنا «نيواودلا دشم

 .ةلودلا رظان :رظنا «ةلودلا دشم

 .ا"ال4 744 37579 اا" 4 : (ةرامعلا داش) ةرامعلا دشم

 .ا”الا/ل :تارياقم

 -ةامرلا مدقم - شيجلا مدقم  ةلودلا مدقم - فلأ مدقم  (نومدقم) مدقم

 0518 ك4 ك1 144 27417 :4155 15“ ء184 :ركسعلا مدقم

 ضل ا شل ل ا ب 0

 415 لكلا لوم للوغ للك

 2515 544 ءكذال كلك 194 21551211١ :(عراقم) ةعرقم

 ككدد 01533201358 55م 731 تام لالالا للكخ لهل المع

 اح للم عالما للا لكم

 . 154 :(بايث) عّطقملا
 .3787 :سوكم

 لقتل 16 لل لل ل ا لا ك1 :(كيلامج كولمم

 ءلكت كت ىلمل؟ مكمل لك هت امم ملم: ملكها كعمل اول

 ل للا ل ل ا ب ا ا اا

 فا يا ا ل ف لا لل لا ار ا

 كالا كالا الا تكتم ئةم لكك لكحل وللا لال

 لللم لا الل دك 35 ال كرا لالالا اللا كاع

 قطا شل ف شل يي ا شا سلا ضاري ضل

 نا ل ا ا ا اسس را فين

 ناينإ



 للا ل ل لا

 قلك قلك قلل مل وود عد دو موو
 .411 794 "وال (9941 1 (تاقينجنم  قيجانم) قينجنم

 7817 1١ 0 118 : (ريشانم) روشنم

 41541637 قخ) لكك + للكحك للكفر لكأو ىلحو :رادنمهم

 39415 11 03707 776 : (نوعقوم) عّقوم

2 

 114 0177 لا )135.116 114 1177“ :ةباين  (باون) بئان

 ءلفخح كمال ءطلت اك اله نحل كتل احلا مما لكك ملح

 فس ل لخول ا ا دا لل مل

 17 ما اللا لاخلا لكحل رخو نعم

 كمال فكمدك ءاألا كالا لككح ءكدم دال كوك م

 تق ل للا را كح لكلا كحح

 ثنا ةضشستسس سس فت سك ل ا

 لا نك للا اخ لل اي ل ا ا

 ةريلر دضكأ دسك شك شل 0 ا

 ل لا شلل يللا ل ا

 0 يا ل ا ا

51 . 

 056 ك4 4141 كال لهل ءل55 :رظن  راظن (اشم) رظان

 ضخ ضل ل ا سل ل للا

 . 595 23115 :فاقوألا رظن  فاقوألا رظان

 :تاهجلا رظان 178 8٠ 73٠١

 25917 ءل57 ل74 20177 2117 :(رصم رظن - ماشلا رظن) شيجلا رظان

 هك

 لل



 35١ 0115 :(صاخلا دش) صاخلا رظن  (صاخلا دشم) صانخلا رظان

 1914 207537 كه كلم

 لال ىو ع لك : ةنازخلا رظان

 . 516 :(ةلودلا دشم) ةلودلا رظان

 737 14 ال5 1 :(نيواودلا دشم) نيواودلا رظان

 ,لو5 ءلدم للا لم 7953 23185 :ناأتسرملا رظن  ناتسرملا رظان

 .م1/ الال* :ثيراوملا رظان

 .ا/6 :ءارهالا رظن

 .ا١71 708م : تاتويبلا رظن  تويبلا رظن

 .73704 716 : شيلا ةباقن - شيحلا بيقن

 . 716 : (كيلامملا ةباقن) كيلامملا بيقن

 .؟598 :ةشحن

 مهر

 .1ا1/ هقدر لكك : ةنده

 ل : بانه

(١ 

 كف قال كك 19غ 4151 4116 :ةيالو  ةالو  (يلوتم) يلاو

 وم كالا كتم كت لا الا لا ا

 لمحت لا لاا لا للا تال "دك دلال لوك

 تظل ضب نضش ضخ نضمن درسنا دشحا دشن يحل

 751١17 كالا لكالم ك6 :(عيادو) ةعادو

 .؟؟4 :ةرازو

 الحال نثدك : يقاشو

 :قاطو 2١7 .

 06-.و



 ىوبو مكاو اوال ملح ىكالال ءكلكك ل5 :(فاقوأ) فبقو
 موق الاال لكك

 ,م7 :لاملا تيب ةلاكو

 . 23781 :ضصاخلا ةلاكو

 75946 :ةبيو

 ةمءائ



 ليوطلا
 ليوطلا

 طيسبلا

2) 

 سر



 ليوطلا
 ١ط

١ 

 )م

 هر

 كلا

 فلما

518 

114 

5 

518 

 رمل

 اقوي



 هدحرنتملاي ةدراولا تكلا سرهفدح#+

 ا سانلا ديس نبال بيبحلا ىركذي بيبللا ىرشب

 ما سانلا ديس نبال ةباحصلا ليضفت يف ةباصالا ليصحت -
 8١9 .. سانلا ديس نبال رّيسلاو لئامشلاو يزاغملا نونف يف رثألا نويع -
 819 .... سانلا ديس نبال ةّيلجلا ةباحصلا تامارك يف ةّيلعلا تاماقملا -
 فدي 0 سانلا ديس نبال يذمرتلا عماج حرش يف يذشلا حفنلا -

 نري سانلا ديس نبال نويعلا رون -
 فيمي 00 سانلا ديس نبال نومأملاو نيمألا ةريس يف نويعلا رون -





 يد ئارّملاو رداّصملا حيه
 رداصملا :الوأ

 :ةطوطخملا رداصملا أ

 :(108 / 74 ت) لضفملا ,لئاضفلا يبأ نبا -

 «ةينطولا ةبتكملا .ديمعلا نبا خيرات دعب ايف ديرفلا ٌردلاو ديدسلا جيلا

 . ثروطع 5 « سيرأب

 :(5"1*1 / الا" تر هللا دبع نب ركب وبأ «يراداودلا كبيأ نبا -

 «ةيرصملا بتكلا رادب ةيسمش ةروص .نامزألا خيراوت ررغو ناجيتلا ررد

 . خيرات 6 مقر

 10187١ / مل1ل4 ت) فسوي نساحملا وبأ نيدلا لامج « يدرب «يرغت نبا

 ١7509 مقر ةيرصملا بتكلا راد ةخسن .يفاولا دعب يفوتسملاو يفاصلا لبنملا

 . روميت

 :(1819/97 / الال4 ت) رمع نب نسحلا «بيبح نبا -

 .كارتألا ةلود يف كالسألا ةّرد

 . 7857 مقر ةنردأب ةيناميلسلا ةبتكملاب ةروصم ةخسن 1١-7: ج ©

 .ح 7117٠ مقرءةيرصلا بتكلارادب ةروصم ةخسن :7 ج ©

 "لا ت) ميهاربإ نيدلا مراص «قامقد نبا 5

 .ةينطولا ةبتكملا طوطخم .نيطالسلاو ءافلخلا ةريس يف نيمثلا رهوجلا

 . 41806 5762 «سيراب

 ندي



 :(18ا/“ / 254 ت) دمحم نيدلا حالص ءيبتكلا ركاش نبا -

 11171 مقر «يلربوك طوطخم نع ةروصم ةخسن «0 ج ؛ خيراوتلا نويع

 :(171 /,]46 ت) دحخأ نيدلا ُباهش  يرمعلا هل هللا لضف نياك
 كالا دمحأو ايفوص  ايآ اطوطخم '.راصمألا كلام يف راصبألا كلاسا ١

 نيمقرلا تحت توريب يف ةيكريمألا ةعماجلا .ةهتكمب ناتظوفحم ناتروص |مهمو

 راك رف15/113 م اهب | اك 15/1 اذه 0 8

 1 : 1418 80١/ تا ركبوبأ نيدلا يقت '«هبهش يضاق نبا. ب.
 بتكلا راد اذ طوطغو مم 3 نايلدوبلا طوطخم واح د راتب مالعالا

 خيرات ال مقر , ةيرصلا
3 4 . 

 5567 +997 ت) دمحم نيدلأ امج لاو نب -

 «سيراب «ةينطولا ةبتكملا طوطخم .بويأ ىتب رابخأ يف بوركلا جرفم
 : , ةرمطع 2

 :(1477 / 255 تر دمحأ نيدلا يلو «يقارعلا ةعرزوبأ

 0.9254 يناطيربلا فحتملا طوطخم .مالسالا خيرات ليذ

 :(1756 / ال؟5 تر هللا ديع نب نيدلا نكر ءيروصنملا سربيب

 8157.:0 يناطيربلا فحتملا طوطخم .ةرجهلا خيرات يف ةركفلا ةدبز

 :( 14 / 4*8 ت) دمحم نيدلا سمش «يرزجلا

 ةخسن .اهئائبأ نم نايعألاو رباكألا تايفوو اهؤابنأو نامزلا ثداوح

 1" مقر ءيلربوك

 :(1844 / 748 ت) دمحم نْيَدلا "نمش" ءيبهذلا -
 -01» مقر ءايفوص ايا طوطخم نع ةروصم ةخسن '.مالسالا خيرات

 3177: :نادلجملا لله 1
 0 1ووذتاسأ لع 18 ععاعرعطم ءا ل' لله ملمع لعق 1 هاعو (موعطعأاع 1232), نينجا

 :(15* / 7/314 ت) ليلخ نيدلا حالص .يدفصلا

034 



 .رصنلا ناوعأو رصعلا نايعأ

 . 79451 مقر ايفوص ايآأ ةخسن ل

 701١. مقر ثلاثلا دمحأ ةخسن .٠

 بتكلا رادب ةظوفحم ةيسمش ةروص اهنمو 2084 مقر باتك لسر ةخسن ©

 المك ج « خيرات ٠١9١ مقر ةيرصملا

 . ثيهطع 5859 سيراب «ةينطولا ةبتكملا ةخسن ©

 .باونلاو كولملاو ءافلخلا نم قشمدب مكح نم ين بابلألا يوذ ةفحت و

 . هرهطع 5827. سيراب «ةينطولا ةبتكملا

 ١551١(: / 8068 ت) دومحم نيدلا ردب «ينيعلا -

 .نامزلا لهأ خيرات يف نامجلا دقع

 . 3 / 591١ مقر ثلاثلا دمحأ طوطخم .٠

 .(55 ج) ١584 مقر ةيرصملا بتكلا رادب ةروصم ةخسن ©

 ١1847(: / 855 ت) دمحأ نيدلا يقت «يزيرقملا -

 ةظوفحم فلؤملا طخب ةخسن .اهيلع نيدراولاو رصم لهأ مجارت يف ىفقملا

 . ه:هء 2144 . سيراب ,ةينطولا ةبتكملا يف

 :(9*1 / 78 ت) دمحأ نيدلا باهش ءيريونلا -

 م2566 1578 سيراب «ةينطولا ةبتكملا طوطخم .بدألا نونف ُِق برألا ةيابم

 1594-05 جر

 :(1571 / 9/١١ ت) ىسوم نيدلا بطق «ينينويلا -

 ج) 23491 مقر ثلاثلا دمحأ طوطخم نع ةروصم ةخسن .نامزلا ةأرم ليذ
#-4). 

 : ةعوبطملا رداصملا دان

 :(17064 / 705 ت) لضفملا «لئاضفلا يبأ نبا -

8_6 



 .هيشولب رشن .ديمعلا نبا خيرات دعب ايف ديرفلا ردلاو ديدسلا جهلا
 .19189-1439 سيراب

 :(1198 / الاله تر رداقلا دبع نيدلا يبحم «ءافولا يبأ نبا

 .دابأ رديخ .؟ ١ م ,ةيفنحلا تاقبط يف ةّيضملا رهاوجلا

 .ها 7 نكدلا

 00 ا لش تر يلع نيدلا زع ءيرزجلا يبثالا نبا

 .1953/ توريب . 0ك ١م« «خيراتلا يف لماكلا

 اضف فش تال يلع نب دمحم ةةوحألا نبأ

 199 ةرهاقلا . ل سما اكس يف يقام

 :(١15؟4/97* ت)دمحم تاكربلا بأ ساي نبات

 ةرهاقلا . ىفطصم دمحم قيقحت ١. ج ,روهدلا عئاقو يف روهزلا عئادب

 ١545

 فلسا دش ت) هللا دبع نب ركب وبأ «يراداودلا كبيأ نبا -

 :ررغلا عماجو ررّدلا زنك

 .نامراه .أ قيقحت .ةيكرتلا ةلودللا رابخأ يف ةيكزلا ةّردلا :2ج ©

 . 191/1 ةرهاقلا

 .رميور .ر .اه قيقحت .رصانلا كلملا ةريس يف رمخافلا ٌردنلا ”:4 ج ©'

 35 ةرهاقلا

 :(111لا/ / الالذ ت) دمحم نيدلا سمش ؛ةطوطب نبا -

 .(ت .ال) .توريب . ةطوطب نبا ةلحر

 141١(: / 074 ت) فسوي نساحملا وبأ نيذللا لامج «يدرب يرغت نبا -

215 



 .يتاجن فسوي دمحأ قيقحت ١. ج .يفاولا دعب ينوتسملاو يفاصلا لهلا ©

 . 1945 ةرهاقلا

 .ليلراك .د .ج قيقحت .ةفالخلاو ةئطلسلا يلو نم يف ةفاطللا دروم ©

 . 30/47 جدربمك

 19158 ةرهاقلا .15 - ١١ ج .ةرهاقلاو رصم كولم يف ةرهازلا موجنلا ©

191/1 

 :(1771/ / 314 تن دمحأ نب دمحم ءريبج نبأ -

 1١900. رصم .راصن نيسح قيقحت .ريبج نبا ةلحر

 1١58٠(: / هلم ت) ىبجي نيدلا فرش .ناعيجلا نبا -

 .18944 قالوب .زتيروم رشن .ةيرصملا دالبلا ءايسأب ةينسلا ةفحتلا

 :(9801/ا/ / الالؤ ت) رمع نب نسحلا «بيبح نبا

 .نيمأ دمحم دمحم قيقحت . ١-5 ج .هينبو روصنملا مايأ يف هيبنلا ةركذت

 . 19487 - 191/5 ةرهأقلا

 :(1548 / 865 ت) دحأ نيدلا باهش «ينالقسعلا رجح نبا -

 - 19517 ةرهاقلا «يشبح نسح قيقحت . ١ ج .رمعلا ءاثبأب رمغلا ءابنا ©

 هدف

 .(ت .ال) توريب . 4 - ١ م ,ةئماثلا ةئاملا نايعأ يف ةنماكلا رردلا ©

 21١١ ت) ينيطنسقلا ذفنق نباب فورعملا دمحأ سابعلا وبأ «بيطخلا نبا -

/ 1107 

 . 191/1 توريب . ضييون لداع قيقحت .تايفولا

 ١1٠0(: / م8١ تر دمحم نب نمحرلا دبع ,نودلخ نبا -

 .1938- 1957 توريب .ه  ؛4 م ءربخلاو أدتبملا ناويدو ربعلا باتك

 8١9 / ١105(: ت) ميهاربإ نيدلا مراص «قامقد نبا

 . 1491 قالوب .ه  ؛ ج , راصمألا دقع ةطساول راصتنالا

 ندي



 : 18/9 / لا/4 تر دمحم نيدلا يفت« نمالسلا مق
 .19487 توريب .سابع يدهم حلاص قيقحت . 1١-1 م «تايفول

 :(1097 / 780 ت) نمحرلا دبع نيذلا ني تجر نبأ +-
 ةرهاقلا .يقفلا دماح دمحم قيقحت . ١ - ١ ج «ةلبانحلا تاقبط ىلع ليذلا

 0 ا

 82١5 / 1١41١(: تر دمحم نيدلا سمش «تايزلا نبا .

 .(ت .ال) دادغب .ةرايزلا بيترت يف ةراّيسلا بكاوكلا

 :(1187 / 580 ت) يلع نسحلا وبأ ,يبرغملا ديعس نبا -

 ناوطت .سيئيخ طينرف قيقحت .ضرعلاو لولعلا يف شرألا عبي بادك
 اطلب

 :(118 / 784 ت) دمنع نيدلا حتف « سانلا ديس نبا. 7
 ه1701ةرهاقلا. ؟ - ١ ج نيّسلاو ليامشلاو يزاغملا' نونف يل رئألا "ل نوي

 :(1751* / 754 تر دمحم نيدلا خالض“ أربتك

 توريب .سابع ناسحإ قيقحت .ه ١ ج ؛اهيلع ليللاو اتايفولا, اوف ,
7 

 ١4354(: / ها” ت) ليلخ نيدلا سرغ ءيرهاظلا نيهاش نبا -

 سيراب .سيوار سلوب قيقحت .كلاسملاو قرطلا نايبو كلامملا فشك هديز
1454. 

 :(1786 / 584 تر دمحم نيدلا زع ؛دادش نبا

 «ةريزجلا خيرات جا .ةريزجلاو ماشلا ءارمأ ركذ يف ةريطخلا قالعألا 9

 . 1917/8 قشمد «ةراّبع ىيحي قيقحت

 194417" ندابسيف . طيطح دمحأ قيقحت .رهاظلا كلملا خيرات ©

 :(17357 / ا/؟7تب) رخفلا يبأ نب هللا لضف ءيعاقصلا نبا

 هله



 , 191/4 قشمد .هلبوس نيلكاج قيقحت .نايعألا تايفو باتك يلات

 1١655(: / 987 ت) دمحم نيدلا سمش .نولوط نبا -

 نيدلا حالص  قيقحت' .ماشلا ءاضق يلو نم ركذ يف ماسبلا رعغثلا ©

 .1465 قشمد .دجنمل

 قيقحت .ىربكلا ماشلا قشمدب كارتألا نم ابئان يلو نمب ىرولا مالعإ ©
 . 191/8“ ةرهاقلا ,باطخملا دماح ميظعلا دبع

 :(17651 / 59517 تر هللا دبع نيدلا يبحم ءرهاظلا دبع نبا

 .لماك دارم قيقحت .روصنملا كلملا ةريس يف روصعلاو مايألا فيرشت .٠

 1951١. ةرهاقل

 .رظيوخلا زيزعلا دبع قيقحت .رهاظلا كلملا ةريس يف رهازلا ضورلا ©

 . 191/5 ضايرلا

 :(1585 / 580 ت) يطلملا سويروغيرغ «يربعلا نبا -

 189٠. توريب . يعوسيلا يناح اصلا ناوطنا قيقحت .لودلا رصتخم خيرات

 :(1519/8 / ٠١86 ت) يحلا دبع حالفلا وبأ يلبنحلا دامعلا نبا -

 . 1979 توريب .8- ١ ج ,بهذ نم رابخأ يف بهذلا تارذش

 8١1 / ١5١14(: ت) دمحم نيدلا رصان «تارفلا نبا -

 .نيدلا زع ءالجنو قيرز نيطنطسق قيقحت .8 ج «كولملاو لودلا خيرات

 .,194179 توريب

 :(1 18 / ا/44 تو دحأ نيدلا باهش «يرمعلا هللا لضف نبا -

 .ه 11١ رصم .فيرشلا حلطصملاب فيرعتلا ©
 قيقمت .(ناخزكنج تيب كلامم) راصمألا كلامم يف راصبألا كلاسم ©

 .19454 ندابسيف . شل سالك

 :(910/4 / 354 تر دمحأ نب ركب وبأ .يناذمهلا هيقفلا نبا -

 .ه 1١7505 نديل .نادلبلا باتك رصتخم

6014 



 :(1315/ 1١509 تر دمحأ سابعلاوبأ «ينايكملا:يِض

 1ك جولاجرلاا ءاهسأ يف لاججلا ,ةزد ىلا نايغألا

. 

 0-5 / 7 َت ) ليعامسإ نيدلا دامع .ريثك. اكذب

 1935 كوريب "1-١4 ٠ جلع ؛ خيراتلا يف ياهو ةيادبلا باتكا

 كوتشلا قل تر دمحم نيدلا لام وظلم نا 5

 .(ت .ال) توريب . ١-١156 ج ,برعلا ناسل

 :للام 07 ت) يلع نب دمحم ءرسيم نبأ 3
 . 19469 ةرهاقلا .هيّسام قيقحت .رصم خيرات

 :(1؟144 / ال4 ت) رمع نيدلا نيز .«يدرولا نبا -

 فجنلا .7- ١ ج .(يدرولا نبا خ خيرات) رشبلا رابخأ يف رصتخملا ةمتتا

 ” يش يل تر لو ليعامسإ نيبلا ا افلا | ْ

 .8 سيدأب نادلبل وقت ©

 0 ال4 تر رفعج نيل لامك كب يوفدالا

 .نسح دمحم دعس قيقحت . .ديعصلا ءاببجن ءاسأ أ عماجلا : ٍديعسلا 0 ْ

 18/١(: / الال؟ ت) ميحرلا دبع نيدلا لاج + «يوتسالا -

 - ١1910١ دادغب .يروبجلا هللا دبع قيقحت 1١-. ج (ةيعفاشلا تاقبط

 والا

0٠ 



 :(84414 / "84 ت) نسحملا يلع وبأ . يخونتلا -
 1919/8 توريب « يجلاشلا دوبع قيفحت .ةدشلا دعب جرفلا باتك ا

 :(15465 / 5١٠١أ/ تد هللا دبع نب ىفطصم .ةفيلخ يجاح -

 اه 11١ تداعسرد .؟ م ؛نوئفلاو بتكلا يماسأ نع نوئظلا فشك

 9٠0٠ / ١444(: ت) دمحم هللا دبع وبأ «يريمحلا -

 توريب «سابع ناسحإ قيقحت .راطقألا ربخ يف راطعملا ضورلا باتك
 . ]لم

 :(1504 / 81١7 ت) نسحلا نب يلع .يجرزخلا -
 ينويسب دمحم قيقحت .؟- ١ ج «ةيلوسرلا ةلودلا خيرات يف ةيؤلؤللا دوقعلا

 191١-1415 ةرهاقلا . لسع

 :(1478 / 847 تركب يبأ نب دمحم «يقشمدلا -

 مه ١191 توريب .شيواشلا ريهز قيقحت .رفاولا درلا

 :(148 / /48 تو دمحم نيدلا سمش .يبهذلا -

 .ه 1889/ نكدلا دابأ رديح .؟- ١ ج ,مالسالا لود باتك ©

 دبع داشر دمحم قيقحت .(ينيسحلا عم كارتشالاب) ربعلا لويذ نم ©

 .(ت..ال) تيوكلا .بلطملا

 :(1710/+ / الالا١ ت) باهولا دبع نيدلا جات . يكبسلا -

 ,(تا.ال) .توريب .5- 1١ ج «ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط

 :014957 / 607 ت) نمحرلا دبع نب دمحم يواخسلا -
 .ه 17494 قشمد .خيراتلا لهأ مذ نمل خيبوتلاب نالعإلا ©
 1707 رصم .١؟-١1 ج .عساتلا نرقلا نايعأ يف عسماللا ءوضلا ©
 1م

 لة تو نمحرلا دبع نيدلا لالج « يطويسلا -

 مك



 1961 رصم..ءافلخلا خيرات ©

 .ه 19١ رصم 1١-7. ج .ةرهاقلاو رصم رابخأ يف ةرسضاحملا نسح يي

 1830٠(: / ا/ا*”١٠ت) نيدلا رصان ؛يلع نب عفاش

 . 191/5 ضايرلا .ةيرهاظلا ةريسلا نم ةعزتنملا ةيّرسلا بقانملا

 .(يداليملا رشع عبارلا / يرجهلا نفاثلا نرقلا):نيدلا نسمش « يعاجشلا

 ةرابزرب قيقحت .. ١ ١ق «يحلاصلا نووالق نب دمحم. رصانلا كلملا خيرات,

 21917 ندابسيف ,,رفيش

 "1١1١91 / 4 ت) نمحرلا دبع لئاضفلا وبأ بي

 19145١: ةرهاقلا ,ينيرعلا زابلا ديسلا قيقحت .ةبسحلا بلط

 :(1508 / 04 تر ليلخ نيدلا خالص“, يدفصلا

 .٠ ةرهاقلا . يكز دمحأ قيقحت .نايمعلا تكن يف نايمهلا تبكي 1911.

 نم ديدعلا ءانتعاب .17-14 151١ ج «تايفولاب ينآولا 6.

 21947 19١ ندابسيف : نيققحملا

 ١1917(: / 084 ت) يلع نب يضرم «يسوسرطلا

 11 م ؛ . .ءاوسألا نم بورحلا يف ةاجنلا ةيفيك يف بابلألا بابرأ ةرصبت
 ١948 توريب .ةيقرشلا تاساردلا ةرشن .نيهاك دولك قيقحت

 :(1547 / 5805 ت) دمحم نب ايركز ءينيوزقلا

 .1955 توريب .دابعلا رابخأو دالبلا راثآ

 .٠ 0 ” علا هع 5240 ل

 1141 / ه6 تو دمحأ نيدلا يقت "يزيرقملا

 : :(1418 / 85١ تو دمحأ سابعلا وبأ «يدنشقلقلا
 .187؟-19169 ةرهاقلا . ١-١4 جا ءاشنالا ةعانص.يف ىشعألا حبص

1 

 ديجملا دبع قيقحت .بارعألا نم رصم ضرأب امع بارغالاو نايبلا- ©

 7 21951 ةرهاقلا '. نيدباع

 نفور



 لامج قيقحت .كولملاو ءافلخلا نم جح نم ركذ يف كوبسملا بهذلا ©
 . 19660 ةرهاقلا .لايشلا نيدلا

 دمحم قيقحت (ماسقأ 5) ١ - "١7 ج «كولملا لود ةفرعمل كولسلا باتك ©

 قيقحت (ماسقأ 5) 4 1 ج .1908- 1974 ةرهاقلا .ةدايز ىفطصم

 .191/8-؟91/* ةرهاقلا ءروشاع ديعس

 .ها١1717 قالوب .؟ - ١ ج .راثآلاو ططخلا ركذ يف رابتعالاو ظعاوملا ©

 يلع دمحم قيقحت .دوقنلا ركذ يف دوقعلا روذش ىمسملا ةيمالسالا دوقنلا ©

 . 14517 فجنلا . مولعلا رحب

 151١(: / 971 ت) دمحم نب رداقلا دبع « يميعنلا -

 قشمد .نيسحلا رفعج قيقحت .؟ ١ ج ,.سرادملا خيرات يف سرادلا

901-544 1. 

 :(1755 / الا1/ ت) دعسأ نب هللا دبع «يعفايلا -

 ا ج ؛نامزلا ثداوح نم ربتعي ام ةفرعم يف ناظقيلا ةربعو نائجلا ةآرم

 ,.ه 17884 نكدلا .دابأ رديح .

 :(1578 / 575 ت) نيدلا باهش .ىمورلا توقاي -

 .191/4 توريب . ١-2 ج .نادلبلا مجعم

 :(1775 / 75١ ت) ىبسوم نيدلا بطق «ينينويلا -

 .14311- 1900 نكدلا ,دابأ رديح .4 - ١ ج ,نامزلا ةآرم ليذ

 : ةمحرتملا رداصملا ج

 16ه ةطآ 1 - مدلقتا, ةانادلولدإ, زةلداماعع لعد هيالممك !ادسلتنكك
 لدصك طدئماهوتو 0, ءعماقللو ل1 315/20, !؛ءاباع ةعهطع اعةلانلأ

 عد طةمعمتك مانطاتع مدع 8. 8اهعطعأ. | طورتو 1919 - 1929,
  ةادلمتعت, ”[تللعلللتم خطصمل, ؟ةئئامزرع لعف دبلكممد ةلامسامانلكك 0ع
 ا كعورصاعر 220116 مدقق نهنئ مس قع 1هدع 1, 2ةدع ومنع.

 طورلو 845.

 نارفوي



 عجارملاو:ةينأل

 ا .ةرجفلل

 ةمغبط نع لصألا' قبط ةمحسنأ 0 - ١ جت ةطيحملا ظيحم“ :نقرطب :+ناضنيتلا -

 ضايرلا ا د ل ا

 5958 ةرهاقلا هيحس :نيعشت نوشاع -
 . 1917 قشمذ :(خيراتلا مسق) قشمدب ةئرهاظلا سرهف :فسوي « شعلا -

 .1881 توريب' .مالسالا يف تاناتسراميبلا خيرات : من ىننيع

 اهلصأ ركذ عم ةيبرعلا ةغللا يف ةليخدلا ظافلألا ريسفت .. :ايبوط, ءيسينعلا -

 هل ٍريصم , هقو رحب

 ةرهاقلا .ناريإ يف ةيلوغملا ةلودلا خيرات : زيزعلا دبع مالسلا دبع ا يمهف

 هديل

 ,194717قشمد . 17 ج :نيفلؤملا مخيم ؛اًضرزرسع :ةلاهك

 . 191971939 توريب .؟ ج .ماشلا ططخ ؛ دمحم: لع درك
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 ةرهاقلا .تايمنلا ملعو ةيبرعلا.دوقنلا :ساتسنأ «يدادنغبلا: يلمركلا

 ”دلخا

 ١ جاء رصم يف مهوسرو كيلا نيطالس لد من ١ معنملا دبع ءدجام-.

 . 1919/9 ةرهاقلا 0

 ةميدقلا اهدالبو امندمو ةرهاقلا رصا ةيقيفونلا ططنخلا :يلع ؛كرابم-

 1١9448٠. ةرهأقلا . ؛ - ١ 6م :ةريهشلاو

 . 1487 تيوكلا .ةيمالسالا ةلودلا ملاعم :دمحم.ءروكدم-

 ا | 1958١ توريب '

 دادغب.. ىلعلا دعخلأ 'حلاص ةمجرث 3 نيملسملا'دنع'خيزاتلا ملغ 00 8 لان

 ,اة557

 - ١ ج .يمالسالا خييراتلا يف ةمكاحلا تارسألاو باسنألا مجعم : :روابمازس

 1 144١-1481 ةرهاقلا . دومخع نسحو نلحأ يك ةمجرت 1

 .داوع سيكروكو سيسنرف ريشب ةمجرتا . ةيقرشلا ةفالخلا نادلب : يك ٠ « جنرتسل -

 اد .1964 دادغب

 . يبعكلا رهاط يكم ةجرت .مالسالا نيطالس تانقبط .: يلناتسا «لوب نيل-
 .1956 دادغب

 ةرهاقلا .دمحم يمهف نمحرلا دبع ةمجرت .ةيكولمملا سبالملا .: يرا ويل .ءريام ع

00 

 ميلسو نيدباع دمحم ةمجرت .رصم يف كيلامملا ةلود خيرات :ميلو ءريوم .
 191514 رصم .نسح

 , يرسملا ماظنلا يف اهداعي امو ةيمالسالا نازوألاو ليياكملا :رتلاف ءستنه

 191/١.. نامع .يلشعلا لماك ةمجرت

 كيان



 - مايكل (34.31) ؛ ةمعتمأ آنتلع نصلعت» طع قططاققا

 اواني بق عاصنا 1979

 - مكالتاءا لل اةحأن (5,) : له عمويمممزبلم لعل طورمام جل طم وتب 00 طنا
 110 مانع 86 لج

 ب مطلق نالظ (1.) : لكطع تقاتماقا 6. 01 14

 رد مقاتل (اق.) + ةللكاملسع لعق ةنطاع اء( للعم ددامأمعو لعمق 1" نوستعمت
 ممللغعملا طوماكه 9.

 ل كهلتتلا (©) 0 0نعاونعك ةقوععأاع لع !؟دلمتستكاتةاتمات 6 عو ماتعممع

 د60 6فلعي كنك هع نص لع دعو اممعانوممجتسوع لقاملا

 لع لو 15. للعم !هتنمعو لع 5ك انعو 1

 1001155023 60 لاا ملمع 0 نايك 06 مادارا 1 غطت عايل كوتا 1

 قزايكوسثل ةلصمانم ظعرر [هدطدع 3, 12 55 6

 ل 153

 + 1ول6 0و رسمت هلع 00 مودا 5

 1نوعمطع ل6 طفطلعأ م 32 0

 وقمأك 2ءومعقتو, '[هصلع 1) طبع "نواة

 - 2015 01 +: لطب“ ردم وعمل ةظنعفلملا 3 ها وخاتم ل
 عميل عزم [ةمهمر هأ 6. حب حلناعوب مللاث 1974

 12020 10: ط1 ءانمصمقتسع لقا هقل16أ ل 5200 006 1 2

 مسصسكأ عىلمنص 1845.

 5 . 3 8 53 م -
 - هيصماعصغمأ هند لل ءانسممتمعق هعهظعر - اواسم عوكل

 2. [.عالعم لتحألا, 67

 ليش



 - طاتةذ4ات» (85.) : 1هوجمهعوجطتع طلعامأ“لوتنع خا ةردم ا 1 :

 8146ل36علع. طوع 27.

 - ظاب - 88721511 5. ( / 6 اموال سال هك 06 انةورماع مالا 10 06م

 00003 "1طغوع م16 3 11
3 

 لهو طوقلو لال, 1971
 لل

 - 0هالطط07+11 مارا هدا طا عو (31.) : 18ه ةردلع ه ل'ةمصوانع

 لعد ةلمسصعامتناعك ل'هربغو 15 ةلياعاتكو هنعهطعو

 طوعو 3.

  اضهللات - 200115 (5:.) : مى !ةندامو هأ !ا؟عيرمأ ؛طع نيلي هع آمق-

 لهو 6. ّ

 ل 341011 117.0: 1 قلتم فكعم ماك تقع همن هلل. 010 1891.

 ل مهما 0: لكامل كلا 0 كان ادنلم 0 لعومصتسةلعمر ”1هدسع 1

 لاك مومو 1970
 مكر

 - 11كم (1.) : :آع هزلودصع اهاتنم لع لة معقل هلق . طوعنو 1953.

 - ةمالا/60 8:1 (0.) : له موداغ جاتا عافت لقتنم !' وصتعع لعق 14 ةسخمن

 1هانلو. ويتك 0 ال 0

 - 101015لل 88125 (5:) : ةللوامأمع مدائانوسع ءأ هءاتؤزءاضق8 ا
 1: ةعصعمتع. 2ةعك 1900. 0 نا ا 8

 11151 (0,) : عوز طامهجمجطتعو لص ةلوصطمل ةوقأ لقسم 0 .ليم-

 فان 24 ور ماع 1 هع 19( 1ع تين 1932

 ٠ ةفااظفالاخ (8.) : قل مسسعا 0ع ععمفهلموتع ءا لع عما واع طفاش -

 طلكاملعع لع !'ةكامسر 1065 2-1. وصمم 1

 1927 م

 - 2811181251111 (1ع 3و0 .) : 8كاعقوع جدع © قءطتعالاع لعع ةلهسصم

 اتطعس-سيلامق. ظلال آعلصءعم 1919.

 كفيلا



 طكسوعر كممغلتع لع !' طعامهم

 1 - ممكعممع ةللتاتمم لفل

 طهطا 1/10: ةعا تسمم لال, ظب 8365 83

 كمان تحنطع مضر 4530 ه 4ككانرت“

 يع طغرمف نأ 10/ ةل 17 109622: 110387

 - الهلل" (0.) : هع «قئاقط-لة صر 1ا/, 5 1

 110103167 (1/:): - هما طاقم الك ا 2730 500

 - ةلللاو 251637 ايار حركت هاوغأل 0 ٍظ 273 271

 - هما, «1 هاجر 11/8 0

 آل. حلممععلاع ةلئانمم (12+

 مكتمل (.) +ادماع هفستع ملهاش, آ, 2.4557

 - هقار «ظاسلزةرنزلهمر ل 8 13658 116

 د «1ةلاعهصر للك 06 101م 0 10

 - ظمرتت! ل 1/0 -[801ل1+ 31 مل قا «لتققمموب 37 00

65 - 10675 

 - ططقطالاو (0.) : طنا هظمعامس, ], 2.1080 - 1081ط.

 - نهللاتللا ((نل) : هما «للعاشر [11, 2. 1115و - 11185

 - طاتالام» (اج51.) : هما «ظا سقما وة اوسع ], 2 1259هن 13618
1 
 - عهصلم (هالز ٠ مانام مصنر : هالات" طيبا لب

 كاسم ل 6 1
3 

 9 3 2+ بتيغر#

 م 00 82114

 1 ماج

 - مهملات 58 هما لملف سا مث" د 505 لا

 - ةقلاظ] (لك.) : هما «لطص طولا .مللاقط أ 1 0 2816 93

 27828. حبلا نا 1 سب ويح ياخ القل لا

 - ةطاناعع (8) : هم كالي قمح الأ ط١ ! 1485 - الكل.

 - ةانؤلظلع (©.ل: دعا. هليمسقم 0عطتتااةبط , لال, 2. 6ققط - 650.
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 تايرودلا :ًاعبار

 ةيخيراتلا ةلجملا .رصم يف نوبستحملاو ةبسحلا :زابلا ديسلا ؛ينيرعلا -
 .(154 ١69 ص) 196٠ ةرهاقلا , ؟ددع ا م:  ةيارصملا

 ةيخيراتلا ةلجملا .مراكلا ةراجت ىلع ةديدج ءاوضأ ءةيطع «٠ و وقلا
 .(74- ١0 ص) ةرهاقلا 757 م .ةيرصملا

 ةلجملا . ىطسولا روصعلا يف رصم ةراجتو ةيمراكلا ةراجتلا : يحبص ؛بيبل -
 .(05-57 ص) ١9405 ةرهاقلا 5 ددع 4 م .ةيرصملا ةيخيراتلا

 مكململا (.) : ][ءعوءادجموع لب ةطكمصامانلع ظعصقل5 لقمك ع

 ركمعصملنلع 8قئللامعو 50عاعأاو. 1 /ةعمصتمت 1ع-

 ميكس. ةمملمم (0.5. 104).

 م511101 (ظ.): -16801نا1 هن لع ميل لوصف اع طومعطع - 0رلعسأا غلق

 طقوم ةمموانع, لهصك 3155110, 19/, 1961. (5. 15-

.(46 

 - آه :عءرعوعطع لعع ملحن لقمع !'0رلعما - 16016 ةلر

 ومايزععور ما طملعد عع مهمطاغةرصعور لهصم هات 1512

 تلعفر 231 (5. 120 ءآ دانلال.), ؟عمرتك لفصك طع

 معلأ مل دلعوم ظكمكأ. الدطموانم [عمولسأك ٠

 [مملمع 1978 (©0.5.79).

 طانؤ 2 معلقلت (6.) : ]ع5 معياعد لع مائل عك هان <«158116 ع5 2208-

 مهتعو لع 84دورلتمأ, (عرجاع, ادن عاأمو عا

 حمم ما قأتمال لمع 11عومغمأو '!هسننلف كر 1”هقع

 2-1. قطوف 1969, (2. 96-184).

 الن11' (6.) : آمو سهديعطقملك 0 6ماعع5 دانك 165 ةانااقمك 8لقتتأانأك5.

 (عوطتعمو ل ؟للتكامأمع ظووماتعممسع). ]ع منعم 1955 (2.

.(130 
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 0 [اهثداوحو ةيامعبسو نيثالثو ثالث ةنس لوخد ركذ]
 ماشلا رظن نيدلا نيمأ بحاضلا ةيلوتب] ديلقتلا ةخسن
 قمامة انام مة ثيت [قشمدب فاقوألا رظنو صاخلا رظنو
 ريمألل ةناخلبط ةرمإب ] روشنملا ةخسن
 0 : 2.2... [يلكنج نب دمحم نيدلا رصان
 للة لمة لمن مة رتف مهيف ولول ةعفارمو نييبلحلا ةعقاو ركذ
 ةق ل ل لا م اة اان لة مة ة مرقمة مر م تافقف :اهيف نيفوتملا ركذ

 ا ل لم ةيمالسلا خيش نبا نيدلا بطق يضاقلا -
 اا ا اال اة ربت يقوزرملا رقتس نيدلا سمش ريمألا -
 الام منة ر منية رمتف ةعامج نب نيدلا ردب يضاقلا -
 0 هدلوو رمتكب يفوت ركذ

 0 مه.ورهو كيلامملا عرقول ببسلا ركذ

 اهركذ نيعتي تقفتا ةبيرغ تكن ركذ
 00 ناكملا اذه يف
 0 [ةنسلا هذه يف لينلا ركذ]
 لا ا ا ا اة م نام مة رو مة ةمقق يقاسلا رمتكب رمأ يف قحلم

 0 اهثداوحو ةيامعبسو نيثالثو عبرأ ةلس لوخد ركذ

 كيفن



 زاجحلاب ثقفتا ةبيره ةغقاو نك
 0 لغملا ءارمأ ضعب لثفن فيرشلا

 ا روساي لتقم ركذ ٠
 0 مهرومأ نم قفتا امو نّيرداصملا ءامسأ ركذ

 0 ةبيرغ ةذبن ركذ
 0 '.1.... نيلقتعملا ءارمألا نع جارفالا ركذ
 يال ل لل كركلا بيان رفس ركذ

 ....  ةعاطلا تحت رصم ىلإ ىنيع نب انهم لوخد ركذ
 0 انهم روشنم ةخسن
 00 :ةئسلا هذه يف نيفوتملا ركذب

 ةققم لملم يرمعلا.رمتيغط نيدلا فيس ريمألا -

 00 نوصوص نيدلا فيس ريمألا مب

 503 بجاحلا ساملا نيدلا فيس ريمألا -

 0 ربط ريمأ نيدلا لامج ع:

 راداتسأ ةدغ وبأ نيدلا ردب ريمألا ها

 0 شيلا بيقن قامقد .نيدلا .زع.ريمألا هنن:
 00 2020.600... :قشملب يفوت نم زكذا

 0 شاشب بقلملا رامجق نيدلا فيس.ريمألا */

 هم يرمعيلا سانلا.ديس نبا نيدلا حتف خيشلا ١

 00 [ةنسلا هذه يف] لينلا ركذ“

 .. اهثداوحو [ةيامعبسو] نيثالثو عبرأ ةنس لوخد ركذ

 ةللف مرة الل نيلقتعملا ءارمألا نع جارفالا ركذ

 للم كركلا بيان نيدلا لامج ريمألا ىلع ضبقلا ركذ

 ةلودلا لاله نبا نع جارفإلاو نيرداصملل قفتا ام ركذ

 00 قشمدب رسلا بتاك ةرداصم ركذ

 0 'اهترامعو عابسلا رطانق مده زكذ'



 ةقق سم رة لمة ين ممم ملال ينادراملا عماج ةرامع ركذ

 0 ماشلا بيان دي ىلع ربعج ةعلق ةرامع ركذ

 0 رصم نم ريمع جورخ ركذ

 0 يمساقلا عم وشنلا ةعقاو ركذ

 0 ملل :اهيف يفوت نم ركذ

 يرسيب نيدلا ردب ريمألا نب ناخرط نيدلا حالص ريمألا 5

 0 نزاخلا [رجنس] نيدلا ملع ريمألا -

 0 قلغط نيدلا فيس ريمألا -
 0 ا لايربغ نيدلا سمش بحاصلا -

 00 ةنسلا هذه يف لينلا ءافو

 ةقة مللت اهثداوحو ةيامعبسو نيثالثو تس ةئس لوخد ركذ'

 ةعفد يناث ةلودلا لاله نبا ىلع ضبقلا ركذ
 الملل مة ملق ةيردنكسا ىلإ مهرفسو ينسحملا نباو

 يلم ف رصمب ءالغلا نم ةنسلا هذه يف قفتا ام ركذ

 0 ديعس وبأ توم دعب قرشلا يف قفتا ام ركذ

 0 ا ع يح قرشلاب قجنط نب ىسوم ةنطلس ركذ

 ...  دحاولا دبع اغبقأو كتشب ريمألا عم وشنلل قفتا ام ركذ

 غ0 ا :اهيف يفوت نم ركذ

 كركلا بيانب فورعملا يفرشألا شوقآ نيدلا لامج ريمألا -

 ممر هم اةاءاماءاو دفص بيأن « شمتيأ نيدلا فيس ريمألا -

 هلل ران نة مللت قرشلا كلم ديعس وبأ يفوت ركذ -

 ممم ة للام شيلا بيقن ءاجوراص نيدلا باهش ريمألا 5

 «يرسيبلا فيطللا دبع نيدلا فيس خيشلا -
 00 دوعسلا وبأ ةيواز خيش

 0 يهجوحلا نيدلا يالع يضاقلا -

 00 [ةنسلا هذه يف لينلا ءافو]



 :..  [اهئداوحو] ةيامعبسو نيثالثو غبس ةلس لوخوتزكذ
 ول كال ل م رتق ل كر رتل حو كوم شيال نبا .ةعقاوركذ

 ”. قشمدب . يردبلا ردات الع شيلا زكذ 0

 هال ةقاحسا | جاتا نْب] ؛ئيموم- نع ةبوقعلا, :لاطتإهزكذ

 0 ل داب ااا راجشلا ةعقاو#زكذ'

 0 مهاومأ ذخأ نم ةرهاقلاو صب راجتلل قفتا:ام:زكذ

 هيلو ٠ خابطلا نباو نيدلا ءايضل ةبسحلا ةيلوث'ركذ

 00 عيبرلا وب أ ناميلس ةفيلخلل قفتا ام'زكذ

 ل :...10.. سايآ بازحتو سيس ىلإ زكسعلا .ديرجتزكذ
 هلل لل *:....... قرشلا رابخأ نم قفتا ام ركذ

 0 هبرضو وشنلل قفتا ام زكذ

 ةيرق اان للف :ةنسلا هذه يف 'نيفوتملا ركذ

 هاف اا لل '.' يريطخلا رمديأ.نيدلا زعربمألا:

 نال ..3 2. يومحلا كيزأ نيدلا مراضرريفالا#ا

 0 *.راداوذلا اغب- نيدلا فيس'ريمألا

 0 يول الشو اس يدشرملا دمحم_خيشلا“

 ب 1'يزغملا دمع: خْيشلا" ل

 يربعجلا داضعم-نب دمحم نيدلا رضان. حلاصلإ خيشلا دع

 ...11. ينازيوحلا نسح نب يلع نيدلا'مجن خيشلا“

 ا يترعسلا نيسحلا نب دمحم نيدلا مجن يضاقلا

 ...  يركجبلا عماج بيطخ نابعش حلاصلا خيشلا

 .. ريثألا نب ليعامسإ نب دمحأ نيدلا مجن يضاقلا' -

 0 يدادغبلا نب ديعس -

 هيما ممم مم ءمرت [ةنسلا هذه يف لينلا ركذ“
 ب



 ةيم مرام ملل [اهثداوحو] ةيامعبسو نيثالثو نامث ةنس لوخد ركذ

 للماء منق هل قفتا امو رصم ىلإ ركسعلا لوخد ركذ
 اممم م مس لح ساياو [سلطألا] جربلا اذه ةفص ركذ
 0 تقفتا ةبيرغ تكن ركذ
 ...5.....2.2....2.2  يزغلا ياطلغمو بلح بيانل قفتا ام ركذ

 ياطقرأل قشمد انروبع دنع قفتا ام ركذ

 0 ماشلا بيان زكنتو

 جورخ دعب ءابولا نم قفتا ام ركذ
 لمة م ا ءءء اللف '....  رِصِم ىلإ هلوصوو ركسعلا

 0 قحلم

 0 مالعأل سرهف

 لاا ا رة ةة م ملقم مثلة ثيي يمنة يبق نكامألا سرهف

 ناولدإ


